
СПОВІЩАЮТЬ ПРО ЗГО
ДУ В ВУГІЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ 

Вашингтон. — Страйк шах-'..співпрацювати з врезиден-
тарів м'якого, вугілля мабуть 
закінчений, якщо будуть ви
конані точк,в умови, заключе-
кої у приявности урядовців 
стабілізації цін між підпри
ємцями й головою юнії ву
гільних шахтарів, Джаиом Л. 
Луїсом, що явилися в Білому 
Домі у неділю на заклик пре
зидента Трумана. Президент 
оголосив оповістку з кон
ференції, яка тривала 24 мі-
нутя. В оповістці сказано, що 
він видав був, заклик за по
ворот до праці до 350,000 
шахтарів, які вийшли на 
страйк на знай протесту про
ти зниження Радою Стабілі
зації Цін на 40 центів платні 
умовленої в контракті між 
підприємцями, й юнісю. У від
повідь на заклик Луїс обіцяв 

том" — сказано в комувікаті 
Трумана. Коли репортери за
питали Луіса про його ста
новище, він відповів: „Все, що 
каже президент, правильне". 
Конференція відбулася кіль
ка годив перед виїздом пре
зидента в останню передви
борчу подорож. — 3 інших 
джерел звісно, що Луїс зго
дився видати заклик до шах
тарів, щоб вони повернулися 
до роботи негайно. Заки Ра
да Стабілізації Платні прого
лосить свос відношення до но
но! умови, підприємці склада
тимуть недоплачених 40 цен
тів денно до спеціального фон
ду, з якого вони будуть по
вернені шахтарям, коли при
йде нове вирішення. Тимча-
сом шахтарі вдоволятимуться 
підвншкою по $1.50 денно. 

„УКРАЇНСЬКЕ ПІДПІЛЛЯ СТАНОВИТЬ ПЕРШУ ЛІНІЮ 
ОБОРОНИ АМЕРИКИ" - ТВЕРДИТЬ СЕН. АЙВЕС 

Українські жертви в боротьбі за волю н? будуть даремні — запевняє сен. Грін 

клик калькатнсячна маса при-
явних вставанням з місць та 
мовчанкою, при звука* в ЗДА, керманича її ресорту 

Викінчують переслухання для зміни нового 
{міграційного закону 

Вашингтон- — Від понеділ
ка почала президентська ко
місія в справі іміграції й на
туралізації кінцеву фазу пе
реслухання свідків і знавців 
для введення змін нового імі-
граційного закону, відомого 
під назвою МекКаррана-Вол-
тера. Закон був ухвалений по
над вето президента 27 червня 
1962 p., але він став предме
том передвиборчої кампанії 
дО цієї міри, що навіть ген. 
Айзенгавер у своїй промові в 
Нюарку, Н. Дж. признав по
требу його вмінн тому, що він 
вводить расову, національну 
й релігійну дискримінацію. 
Цей закон набере правної сн 
ли щойно з днем 24 грудня, а 

ще не. поробив жадної І країн, льояльно 
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ня. Томуущо президент Тру-
ман доручив комісії бути го
товим з студіями над зміною 
закону до 1 січня 1953 p., ко
місія переслухуватиме свідків 
до середи, після чого вона 
поїде по інших містах країни. 
Досі вона переводила пере
слухання в десятьох містах. 
Зголошено понад 250 свідків, 
одначе з них переслухано 
тільки мале число. У Ню Нор
ку кол. комісар іміграції на
звав закон МекКаррана ,,не-
американським", закидаючи 
йому прихильність до північ
них етнічних груп. Він ствер
див, що нові імігранти, які 
приїхали як ДІЛІ, хоч похо
дять'зі східніх європейських 

відносяться 

Померла Мері Ганнет, піонерка-суфражистка 
Рочестер, Н» И. — Прожив-1 році. Ґаннет була теж звісна 

ла Мері Т. Л. Ганнер, відома ! них кампаній, як напр. за рів-
піонерка в еманципаціннім | ноправність негрів. Для цієї 
русі жінок з минулого сторіч
чя. Вона змагалась спершу за 
заведення права голосування 
для жінок, а теля того за до
пущення дівчат на студії до 
університету. II праця увінча
лася успіхом саме на початку 
нового сторіччя, коли універ
ситет в Рочестер почав при 

цілі співпрацювала з негри
тянським провідником Буке
ром Т. Вашингтоном та Нор
маном Тамесом. Вона наро
дилася в родині квейкрів в 
Алтуна, Па., вийшла заміж за 
проповідника, а її дочка Луїс 
С. Ганнет працює як літера
турний критик- при „Н. И. Ге-

сурми, вшанувала пам'ять тих 
усіх, що життя віддали в бо
ротьбі за волю України. Після 
того Володимир Бакад, стар
ший заступник краєвого ко-
манданта Українсько-Амерн-
канських Ветеранів, передав в 
їх імені вояцький привіт воя
кам У ПА. „Ми склонюемо на
ші голови перед тими хороб
рими українськими чоловіка-, 
ми І жінками, що життя своє 
віддали в боротьбі за волю 
своєї української Батьківщи
ни; ми вітаємо тих, які ще 
продовжують свою героїчну 
боротьбу за вільну і незалеж
ну Україну" — говорив він. 

Виступи промовців 
Дальше ведення маніфеста

ції перебрав адв. Степан Яре
ма, виголошуючи коротку 
вступну промову. Пригадую-

закордонних справ д-ра Сте
пана Витвнцького. та від За
кордонного Представництва 
УГВР з Европи та від ООЧСУ, 
які відчитав секретар Гро
мадського Комітету д-р Ва
силь Вишиваний, з промовою 
виступив голова Українсько
го Народного Союзу та дію
чий заступник голови УККо-
мітету Дмитро Галичин. Боро
тьба Української Повстансь
кої Армії проти німецьких на
їзників під час війни і проти 
совстських окупантів sa ввесь 
час вндвигнула сьогодні укра
їнську визвольну справу в сві
ті та поставила її в центр між-
народнього ( з а інтерес ування 
та міжнародних змагань до 
тривкого і справедливого ми
ру в світі, — говорив промо
вець. При цьому він звернув 
увагу, що тоді, коли про у-

чи ,як колись Юрій ВвшинГ- І країнську повстанську бороть-
тон перед великими рішення
ми молився за єдність народу,(ввесь світ, коли її потвердили 

теж останні втікачі із Совєт-
шими рішеннями повинні про?І ського Союзу, то між нами ще 
енти Всевишнього, щоб подав с такі, які хотіли б цю акти в-

ймати жінок на науку в 19001 ралд Трибюн". 
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Новий ракетовий бомбардувальник 
Сіятл, у стейті Вашингтон. 

— Повітряні сили подають до 
відома, що, після одної-двох 
поновяих проб, буде відданий 
до вжитку новий ракетовий 
бомбардувальник Бі-52. Його 
вважають за етратофортецю, 
міжконтинентальних летів 
для бомбардування ворожих 
територій. Військові кола при-1 

в'язують до нового бомбарду-

вальника великі надії. Репор
тери, що приглядалися одній 
з проб з новим літаком, ка
жуть, що він виявив справ
ність у вилеті з літунської під-
скочнГ. хоч його довжина ся
гає 153 стіп, а розп'яття крил 
185 стіп. Щоб мати точну кар
тину справносте нового бом
бардувальника, фільмові під-
приймства зужили 1,700 стіп 
фільмової стрічки. 

ЗАВЗЯТА ПЕРЕДВИБОРЧА 
КАМПАНІЯ В ОСТАННІМ 

ТИЖНІ 
Перед закінченням виборчо- мана, щоб вія виявив свій 

го періоду за здобуття 531 го
лосів Воборчої Колегії, скла
деної з електорів усіх стейтів 
піде завзята передвиборча 
кампанія не тільки самих 
кандидатів обидвох великих 
політичних партій, але й ін
ших кандидатів на різнород-
ні виборні становища і членів 
та прихильників партій. У-
ступаючий президент, Гарі 
Труман, вибрався в останню 
передвиборчу, подорож на до
помогу Демократичній партії. 
Бід понеділка в південь до су
боти ввечір Труман переїде з 
і ромовами стейти Огайо, Ін-
діяна, Мінвесрта, А й о в а, 
Ілнной, Мішіген і Мізурі. За 
цей час він виголосить 40 
промов, між ними шість біль
ших. Остання буде в От. Луїс 
р суботу, після чого прези
дент поїде до свого дому в 
Індепенденс, у стейті Мізурі, 
для вілл «""*«• свого голосу. 

Республіканський кандидат 
на президента, ген. Двайт Д. 
Айзенгавер, у промові в Ол-

плян в справі перемоги в 
Кореї, заявив, що на випадок 
обрання його президентом, 
він поїде самий до Кореї, 
щоб д о в е с т и до швид
кого й гонорового закінчення 
війни. У суботу він об'їздив 
нюйоркські дільниці, замеш-
калі неграми й порторі-
канцями і обіцяв, що за його 
часів не буде дискримінації 
всюди, ,де він тільки зможе 
щось зробити", 
до Бостону. 

Демократичний кандидат, 
Адлей Е. Стівенсон, об'їхав у 
п'ятницю й суботу кілька 
міст стейту Ню Иорк, а потім 
поїхав до стейтів Нової Англії. 
У Бостоні він сказав, що пля-
новаяа подорож Айзеягавера 
до Кореї повинна відбутися 
зараз, а якщо йдеться про 
мир, то це залежить від Мо
скви. А Москва тільки тоді 
буде рахуватися з Америкою, 
якщо ціле її населення буде 
солідарне. Зрештою промовз 
р Бостоні була зосереджена 

КОДО 4,000 УЧАСНИКІВ НА ВЕЛИЧАВІЙ УКРАЇН 
СЬКШ МАНІФЕСТАЦІЇ В НЮ ИОРКУ В ДЕСЯТУ? 
РІЧНИЦЮ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНЧОІ АРМИ ПІД
ДЕРЖУЮТЬ УКРАЇНСЬКИЙ визвольний РУХ 

Ню Иорк .— ..Чому Совст-
ськнй Союз не нападас тепер 
на нас, заки ми ще потрапили 
змобілізувати нашу оборону, 
заки ми потрапили переміни
ти долярн в літаки, кораблі, 
гармати і танки? Я можу по
дати вам одну з причин. Вона 
сьогодні, можливо, становить 
найбільшу перешкоду для Со-
вєтів. Кремль боїться підполь-
них рухів на своїй власній те
риторії. Він переляканий дум
кою, що коли б він скерував 
свою військову силу на війну 
назовні, тоді за босвими ліні
ями підніметься підпілля та 
розіб'є в порох владу Кремля. 
Іншими словами, підпольні 
рухи на Україні та в інших 
країнах за залізною заслоною 
становлять сьогодні першу лі
нію оборони для наших влас
них З'єдинеинх Держав Аме
рики. Ці підпольні рухи — це 
наші союзники. Це наша си
ла. Це могутня перешкода 
для загальної війни. І це є од
ною з головних двох причин, 
чому я продовжую дома
гатись, щоби наш уряд дав 
більшу допомогу і заохоту та 
інспірацію підпольним арміям 
— яким сьогоднішнє зібрання 
віддає так заслужену і таку ви
мовну пошану.'' — Це слова 
знаменитої промови сенатора 
Ірвінґа Айвеса з Ню Иорку 
на великій українській мані
фестації в Ню Иорку, влаш
тованій в неділю, 26-го жовт
ня після полудня в Мангет-
тев Севтер окремим Громад
ським Комітетом та на заклик 
Українського . Конгресового, 
Комітету для вшанування 10-
річчя Української Повстансь
кої Армії. Подібно одушевля-
ючі запевнення дав другий 
визначний а м е р иканськнЙ 
промовець, сенатор Теодор 
Фревсіс Грін з Ровд Айленд. 
„Я користаю з цеї нагоди, — 
говорив він — висловити мою 
найсердечнішу надію, що 
ваші безперестанні зусилля 
для визволення України* бу
дуть здійснені та що ті, які 
віддали свос життя за волю 
України, не зробили цього да
ремно." 

Маніфестацію започаткував 
Український Хор „Думка", 
під дирнґентурою п. О. Ми-
китюка, відспівавши амери
канський і український націо
нальні гимни. Після того, го
лова Громадського Комітету 
пполк. Р. Долинський відкрив 
її вступним словом, згадуючи 
коротко про тяглість визволь
них змагань українського на
роду та його активної визво
льної боротьби, яку в 1917-
1918 pp. започаткували армії 
УГА і УНР та яку сьогодні 
продовжує УПА. На його за-

Д. Галичий: „Нехай вічна бу
де слава, же през шаблі маси 

права." 

Після коротких привітів, 
зокрема від представника У-
країнськоі Національної Ради 

бу сьогодні знає і говорить 

вам єдність мислення і діл. —і 

На заклик п. Яреми приявні 
встали та короткою медита
цією попередили маніфеста
цію. Після того адв. Михайло 
ГСзнак представив випробува
ного приятеля української ви
звольної справи .сенатора Ір
вінґа Айвеса, що н виголосив 
свою пам'ятну промову, на за
кінчення якої він твердив: -г-

них Совстамн країнах є людь
ми нашого покрою — вони 
люблять людську волю. Вони 
наші рідні. їхні підпольні зу
силля ведуться в ім'я тих са
мих ідеалів, в які ми, амери
канці, віримо з цілого нашого 
серця... Підпольні армії Укра
їни — та всі інші подібні під
польні армії — символізують 
найглибші переконання Аме
рики. ВонИ боряться за все те, 
в що ми віримо. Я запевняю 
вас, що нічого менше, як тіль
ки наша щедра підтримка, ні
чого іншого, як тільки наші 
найсеріозніпгі зусилля для 
їхнього визволення можуть 
відзеркалювати справжній а-
мерикаяськНй дух. З'єднаймо 
т»яті голоси і наші зусилля, 
всіх нас тут зібраних, в дома
ганні, щеб наш нарід міг ви
словити справжню відвагу і 
льояльність та запал, що є в 
наших серцях. Ми знаємо, що 
ці в підпольних рухах в Евро-
пі є-нашими кровними брата
ми. Будьмо разом з ними!" — 
Промову сенатора Айвеса 
приявні переривали багато 
разів довгими оплесками. 

ну боротьбу українського на-
фоду за волю квестіонувати. 
Промовляючи від УККомітету 
п. Галичин пригадав, що коли 
в 1938 році американська пре
са ще не могла повірити в по-" 
відомлення про страшний го
лод в Україні, то сьогодні, в 
результаті боротьби УПА, во
на вважав Україну ключем до 
світового миру. Власне боро-

вець підкреслив неперемож
ність цеї збройної сили укра
їнського народу власне тому, 
що вона мас підтримку ціло
го народу. УПА веде свою бо
ротьбу насамперед проти со-
встського окупаційного режи
му та його представників і на 
випадок війни до неї прилу
чаться напевно не тільки інші 
поневолені (совстамн народи, 
але й частини совстської ар
мії та разом знищать теро-
стичну владу Кремля. Бо
ротьбу УПА влучно схаракте
ризував недавно Ворлд Теле 
грам, тверджуючи, що Укра
їна, наче Фенікс, завжди під
носиться з попелища та зав
ше найбільших ударів Крем

леві. 

Признання сенатора Ґріна 
Велике признання для ук

раїнської визвольної боротьби 
висловив сенатор Грін, порів
нюючи цю боротьбу з визво
льною боротьбою З'сдинених 
Держав. „Як відважні мужі 
Американської Революції — 
говорив він — повстали до бо
ротьби проти імперіялізму і 
за волю, так і Українська По
встанська Армія повстала за 
волю України. Жаден імпері-
ялізм не зможе вдержатися 
там. де нарід хоче бути віль
ний" — говорив сенатор. 

Хвилюючі спомини Я. Турин
ської — учасниці рейду УПА 

Хвилюючі картини з учас
ти жінок в українському пов
станському русі драматично 
змалювала учасниця рейду 
відділів УПА ва захід, Ярос
лава Туринська, яка в 1948 
році, разом* а Іншою учасни 

РОЗМІЩШНЯ СОВЄТСЬ-
КОЇ ІНДУСТРІЇ ПОТВЕР-

ДЖУ€ ПІДГОТОВКУ 
ДО ВІЙНИ 

Захід І перед кількома міся
цями приїхала до цеї країни. 
П спомини були найбільш 

-- го иктгиіг*"* великий геть-
май Мазепа, аби „вічна була 
слава, що през шаблі маси 
права". До цього у відповід- , 
ній мірі причинюстьсяна а м е - 1 « ? ^ ™ ™ ^ ?%»Н010 "^ 
риканській землі УККомітет, 
відповідно популяризуючи ге
роїчну боротьбу УПА та мо-
білізуючн для неї всебічну до
помогу. 

Москва. — Звіти на партій
ному з'їзді в Москві виказу
ють, що совстський уряд в 
останніх роках цілком змі
нив розміщення індустрії в 
країні, переносячи промисло
ві центри головно в долину 
Волги і за Урал та розпоро
шуючи їх по великому прос
торі, забезпечуючи її в той 
спосіб перед масовим знищен
ням з повітря або перед захо
пленням чужими військами в 
прикордонних совстських ра
йонах на випадок війни. Звіт 
голови комісії державного 
плямування Максима 3. Сабу
рова доказує, що це власне 
було метою совстської політи
ки та її виразної підготовки до 
війни. Цей факт потверджу
ють теж заяви та звіти ін
ших володарів в Кремлі. На 
підставі проголошених даних 
можна твердити, що Україна 
сьогодні вже перестала бути 
головним центром важкої со
встської індустрії та що цей 
центр перенесено 1,000 І бі
льше мнльма схід за Урал та 
в долину Волги. З тих самих 
звітів виходить, що цю індуст
рію тепер розкидано по вели
ких просторах так, що захо
плення одного чи більше ра
йонів чужими військами, або 
знищення одного чи більше 
районів з повітря було б без 
порівняння меншою загрозою 
для совстської воєнної маши
ни, ніж це було з початком 
другої світової війни. Це ВІД
НОСЯТЬСЯ головно до нафти. 
заліза і вугілля, отже голов-

них стратегічних матеріялів. 
В 1940 році головні джерела 
совстської нафти були в Ба
ку та взагалі на Кавказі, про
дукуючи 27,000,000 метрич
них тонн річно, або 80% цілої 
совстської нафтової продукції. 
Сьогодні- там продукується 
вже тільки 23.000,000 метрич
них тонн річно, що становить 
менше ніж половину загаль
ної продукції. Натомість в ра
йонах Волги і Уралу, де в 
1940 році продуковано тільки 
2,000,000 метр тонн, отже за-
ледви 7% загальної продукції, 
тепер вже продукується 19. 
000,000 тонн, отже приблизно 
40% загальної продукції. Те 
саме відноситься до продукції 
вугілля, заліза і сталі. Тоді, 
коли в 1940 році Донецький 
Басейн продукував приблиз
но половину всього совстсь-
кого вугілля, сьогодні він дає 
заледве третю частину за
гальної продукції. Відносно 
заліза і сталі — в 1940 р. в 
районі Волги і Уралу проду
ковано тільки 29% цих основ
них воєнних матеріялів, а сьо
годні там продукується вже 
понад 31 % сталі і понад 44»/, 
заліза. Із загальної статисти
ки виходить, що московське 
державне плямування нама
гаються насамперед відібрати 
Україні її питому промислову 
вагу, з чого можна вносити, 
що власне Україну приготов
ляє Москва знову на голов
ний терен війни, або не мас 
надії на її вдержання при со-
встській імперії. 

і • 

Помер Василь Гришко — один з найстарших 
піонерів 

Алентавн (Пенвсялве-
венія). — В неділю, 26 
жовтня, помер в 75-тім ро
ці життя Василь Гришко, 
довголітній член У. Н. Со
юзу (від 1902 p.), загаль
но відомий старшому по
колінню з широкої ДІЯЛЬ
НОСТІ! на громадсько-куль
турному полі. Покійний 
прибув до ЗДА молодим 
хлопцем з села Щавне, 
Західна Україна (Лемків-
щина). Велику частину 
свого життя присвятив 
освітній праці, видаючи 
власним коштом цілий 
ряд книжечок для наро
ду та часопис „Шер
шень". Сам був друка

рем і накладчяком; мав теж кннгчрню, щоб таким чином 
помагати ширити просвіту, зокрема серед своїх -земляків з 
Лемківщини, охороняючи їх перед москвофільськими впли
вами. В У. Н. Союзі не було десятками років ні одної го-

Виступ полк. УПА 
Ю. Калннн-ЛЬпатннського 
Інтересні подробиці про бо

ротьбу Української Повстан
ської Армії педав черговий 
промовець, полк. УПА Юрій 
Калина-Лопатинський. Згід
но з достовірними інформація -
ми, в боротьбі проти УПА зги
нуло досі понад 35,000 боль-
шевиків та представників бо-
льшевицького окупаційного 
режиму в Україні. Ще в ос
танньому часі совстська пре
са повідомила, що 28 висо
ких представників совєтсько-
го режиму в Україні наділе
но високими відзначеннями 
„за боєві заслуги", очевидно 
за „боєві заслуги" в боротьбі 
проти УПА. Подробиці допові
ді цього визначного представ
ника УПА будуть своєчасно о-
публіковані окремо. 

Промова адв. М. Шзнака 
Про значення і характер бо

ротьби УПА говорив теж ад
вокат Михайло Пізнак, ствер
джуючи насамперед, що вла
сне боротьба УПА виявляє та 
заперечує „велику брехню" 
Сталіна та його внутрішньої і 
міжнародної політики. Промо-

льної маніфестації. 
Виступи промовців завер

шив інший учасник рейду 
відділів УПА на захід, Евста-
хій Несторук. 

Концертова частина програми 
В концертовій*частині про

грами, крім хору ,Думка", що 
відспівав національні гимни 
на початку маніфестації, вис
тупив ансамбль бандуристів 
під проводом Степана Гану-
шевського, що виконав кіль
ка переважно повстанських 
пісень, та виступ об'єднаних 
хорів: — Метрополітальн'ого, 
„Думки" і „Бояна", що під ди-
риґентурою Степана Марусе-
вича відспівали „Думу" Гай-
воронського та „Не пора" на 
закінчення. Резолюції англій
ською мовою відчитав Воло
димир Бакад, а українською 
мгр. Рицар. Впорядчиками на 
залі були члени Пласту і СУ
МА, що теж перевели в пе
рерві збірку фондів на пок
риття видатків зв'язаних з 
маніфестацією. Місцева преса, 
зокрема Ню Иорк Тайме і 
Гералд Трибюн, надрукували 
довші повідомлення з цеї ма
ніфестації, звертаючи голов
ну увагу на виступ сенаторів 
Айвеса і Гріна. На маніфеста
ції були приявні кореспон
денти теж інших американсь
ких газет та пресових аген
цій. 

Комуністичний світ робить із Сталіна бога 
Париж. — Появилося нове ляються для Китаю, Чехії 

число видання Комінформу, в 
якому комуністи усіх країн 
величають Сталіна немов бЧ 
га, хоч вони не вірять у Бога 
і вважають релігію за шкід
ливу для народу. Знана 
еспанська комуністка Ля Па-
сіонарія пише: „Слава вели
кому провідникові і вчителепі 
прогресивного людства, товл 
рншеві Сталінові!" Грецький 
комуніст Захаріядес пише, 
що грецькі матері моляться в 

ловної конвенції, на якій Покійний не був би секретарем, такий спосіб: „Боже, вкороти 
Його вибирано постійно до Головного Уряду УНСоюзу, в І наші роки і додай за них 
якому він був і заст. головного предсідника, і головним кон- кілька хвилин життя 
трольором, а гол. радним був уже тому 50 років. Його спо
гади про видавничу діяльність використані в Пропамятні”і 
книзі УНСоюзу з 1936 р. Похорон Покійного, який належав 
останніми роками до 147 Сід. УНСоюзу в Алентавні, відбу
деться в середу, 29 жовтня, о год. 9 рано з дому жалоби: 
161 Tilghman Street, Allentown, Pa. 

нові. Нас так багато, що він 
житиме вічно!" Такі самі за
яви складають китайські, ма
дярські та інші комуністи. На 
Мадярщині твори Сталіна ви
дали в 2,630,000 примірниках, 
а подібні видання приготос-

Румунії. Західний світ не мо
же розуміти того обожання 
Сталіна, якого сам Ленін не 
дуже шанував. В історії вже 
був такий час, коли римські 
імператори п р о г о лошували 
себе „богами", але то було 
перед двома тисячами років, 
я комуністи — це найбільше 
„поступові" люди. 

Рим. — Прем'єр Де Гаспе-
рі промовляв у палаті послів 
і заявив, що італійські кому
ністи навіть при допомозі Ро
сії ніколи не зможуть захопи
ти владу в Італії. 71 річний 
прем'єр сказав, що його уря
довці пильно дбають про те, 
щоб комуністичні боївкн ні
коли не могли діяти як „са
ботажники" та грабіжники. 

Номуністи демонструють проти іранського 
шаха 

Тегеран, Іран. — В неділю „Геть із к о р о л і в с т в о м ! " , 
іранський шах святкував 33 „Смерть шахові". Після бійки 
уродяни. З того приводу шах "а„ с] г*? і о_н і_к о м /я і5П І_ 
із своєю жінкою був присут-

пошн-
ркглали летючки на вулицях 
головно недалеко амбасади 

ній на руханкових вправах 3 ДА. Загально гадають, що 
на стадіоні. Нагло комуністи шах не виступає проти захід-
зачали кричати „Смерть ша-1 них держав, проти яких ни-
хові!". Студенти військової ступають тепер в Ірані від 
академії кинулися на кому-1 часу, коли виник англо-іран-
,ністів і під час тієї бійки зра-' ський спір за нафту. Шах об-
нили кілЬкадесять комуніс-' няв владу в Ірані в вересні 
тів, в тому трьох поважно 11941 року. — Вашингтон. - -
Комуністи розкидували ле- (Президент Труман вислав 
тючки, із ворожим шахові І такі побажання іранському 
змістом. Іранський шах M o j шахові: „З приводу народин 
хаммед Різа Паглеві та його І Вашої Високости приємно ме-
жінка, королева Сорая, мусі j ні переслати вітання Вашій 
ли вислухати комуністичних Високості та іранському на-
окликів: „Геть із Паглеві!",: родові від народу ЗДА". 

Польща „вибрала" новий сейм 
Згідно з новою конституцією 
такі виборчі комедії мають 
відбуватися що чотири роки, 
а право голосування мають 
усі полі,ські громадяни, що 
закінчили 18 років життя. Та
кож військо мас право голо
сувати. Один сеймовий посол 
припадає на 60.000 мешкан
ців. „Вибори" відбувалася в 
той спосіб, що виборець відчи
тував виборчу листу перед ко
місією, складав її та кидав до 
виборчої урни. В кімнаті бу
ло також заслонене місце, де 
виборець міг іти і робити змі
ни на листі, але. мабуть, не 

Варшава. — В неділю від
булися вибори до польського 
сейму на основі нової консти
туції, що її схвалили на по
чатку цього року. Ці „вибори" 
не були жадними виборами, 
бо була там тільки одна листа 
так званого Національного 
фронту. На цій листі на пер
ших місцях усіх 67 виборчих 
округах був президент Пєрут, 
але він вибрав собі тільки те 
місце, що було у першій вар
шавській виборчій окрузі. Не 
було жадної виборчої кампа
нії, тільки на вічах виясню
вали гасла і програму однієї 
Комуністичної партії. Старих багато було таких сміливих, 
і хворих виборців привозили щоб хотіли корнстатн з того 
автами до виборчих льокалів. • „права танних виборів". 

МОСКВА ПИШЕ ПРО „ДОКА
ЗИ" НЕПОРОЗУМІННЯ МІЖ 

ЗАХОДОМ 
Москва. — Совстські най

більші щоденники в Москві 
„Правда" і „Ізвсстія" видру
кувала довгі передові статті 
про те, що на Заході вже роз
почався той конфлікт про я-
кий писав Сталін напередо
дні з'їзду Комуністичної пар
тії, та пророчив, що війна між 
капіталістичними державами 
неминуча. Як „докази" тієї 
війни „Правда" вказує на 
зріст німецького та японсько
го промислів, які завойову
ють англійські ринки збуту. 
„Ізвсстія" в редакційних стат
тях як доказ непорозуміння 

між західними державами на
водить той факт, що на ден
ний порядок ОН взялц спра
ву Південно Африканського 
Союзу і Тунісу та Марокко. 
„Ізвсстія" згадують також 
про невдоволення в Франції 
в справі Німеччини, та про 
протиамериканське станови
ще лівого крила Лейбурист-
ської партії в Англії. Та за
хідний читач знає, що ті не
порозуміння між демократич
ними державами це ще не 
ознаки „війни" між ними. 
про яку мріють СООСТН та їх
ній „вождь" Сталін. 
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НЯРОДОВБИВСТВО 
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 

голоси ЕТНІЧНИХ ГРУП 
Раз.на чотири роки можна чути в Америці про „націо

нальні" чи „етнічні" групи. Це не значить, що ті групи не 
дають про себе знати в кожний час і тільки пробудужузоться 
зі сну раз на чотири роки і то тоді, коли маємо вибирати 
нового президента країни та рішати, яка мас бути більшість 
в Конгресі, демократична чи республіканська. Так не є. ті 
етнічні групи існують та діють ввесь час, тільки ними не 
цікавляться політичні кола в такій мірі, як це буває а час 
виборів. 

Етнічні групи — це мільйони голосів, десятки мільйонів! 
Це велика сила, але не зорганізована і ледве чи взагалі 
можна б її зорганізувати в одну цілість. Проте при кожних 
виборах чуємо про „польські" чи „слов'янські" голоси, „ні
мецькі" „жидівські" чи „негерські" і т п. Також і українська 
етнічна група виступає при виборах зі своїми голосами, 
включаючись у загальний бльок етнічних груп, що мають 
свої представництва в кожній з головних партій. 

З голосами етнічних груп є до певної міри те саме, що 
й з „робітничими голосами". Ніхто певно не знає, як голо
сують робітники. Так теж не знати, як голосують громадяни, 
приналежні до різних етнічних груп. Але загально відоме, 
що певні речі дуже часто заважують, чому громадяни якоїсь 
етнічної, групи голосують на кандидатів це! чи іншої партії. 
Бувають випадки, як от з польською групою в минулих пре
зидентських виборах, що вона заявилась через Розмарека, 
президента Конгресу Американської ПольоніІ, проти демо
кратів з приводу угоди в Ялті. Але такі групові заяви не 
дуже подобаються американцям. Тому саме так накинувся 
на американських поляків відомий коментатор' Пеґлер Вест-
брук, закидаючи" їм брак „американського патріотизму", ко
ли керуються, як громадяни ЗДА, інтересами чужої країни, 
а не в першу чергу, Америки. 

Хоч всі ми голосуємо індивідуально й ніхто не може 
сконтролювати, як ми голосуємо, є таки певні факти, яких 
годі не завважити. Наприклад, загально відоме, що в 1948 
році заважили дуже багато на перемозі Трумаяа „німецькі 
голоси". Це дасться пояснити зміною американської політики 
відносно Німеччини і провалом політики Морґентава мол. 
(секретаря скарбу за Рузвелта), що був за поділом Німеч
чини на самостійні області та переміну її на хліборобську 
країну. Знов цього року чуємо багато про „негерські голоси", 
які тісно зв'язується з цивільними правами, за які велася 
завзята боротьба в Конгресі. 

Та найбільшого розголосу набрала проблема „жидівсь
ких голосів", яка виринула з приводу виборчих аналіз, які 
переводить у своїх статтях Семюел Лубелл в газетах Скрипе -
Говарда. В одній з тих статтей він згадав також і про жидів
ську етнічну групу та „жидівські голоси", що готові зверну
тись проти ген. Айзенгавера за те, що він у спілці з „ізоля
ціоністами" та попирає кандидатуру сенатора Джозефа Р. 
МекКарті, який нагадує жидам своєю поведінкою гітлерів
ські часи. Таке враження відніс Самюел Лубелл з розмови 
з жидами. На те зареагувалн жиди, а між ними навіть дуже 
визначні особи з амернкансько-жндівського світу, заявля
ючи, що ніяких „жидівських голосів" нема та що кожний 
американець жидівського походження голосує так, як ін
ший американець. Зокрема деякі з них взяли ще в оборону 
ген. Айзенгавера, відмежовуючи його, як від „антисеміти
зму", так і „ізоляціонізму". 

Проте й ці заяви, як слушно підкресляє Лубелл, не мо
жуть змінити тої обставини, що навіть самі головні партії 
апелюють до таких сентиментів різних етнічних груп, які 
зв'язані з їхнім походженням, знаючи, що якраз вони віді
грають дуже поважну ролю при голосуванні, хто мас засісти 
у Білому Домі та Конгресі. 

,.Паие Тріґве Лі і делегати 
вільних країн: як довго ви за : 

сідатимете з бандитами з 
Кремля? Погляньте на "їхні 
руки і ви побачит** на них 
кров наших батьків і мате-
рен!" — сказано в одній з 
летючок, які масово поширю
вали члени ДОБРУС-у і 
ОДУМ-у під час протнеовст-
ської деяонстрації під будин
ком Об'єднаних Націй в день 
відкриття теперішньої сесії 
Генеральної Асамблеї 14-го 
жовтня. Тиждень після того 
Комітет Вільних Трейд-Юніо-
нів Американської Федерації 
Праці проголосив достовірні і 
перевірені дані, що китайські 
комуністи впродовж останніх 
5 років убили щонайменше 
14,000.000 людей, вважаючи 
їх противниками комунізму. 
Міжнародний лексикон „зба
гатився" словом „ліквідація", 
яке означає масове винищу
вання цілих національних, ре
лігійних чи расових або полі
тичних груп. Переговори в 
справі перемир'я в Кореї при
пинено, бо комуністи вимага
ють примусової видачі їм 
кількадесять тисяч полоне
них, які цілком виразно зая
вили, що воліють згинути на 
місці, ніж вертатись до своїх 
опанованих тепер комуніста
ми країн. 

Це тільки фрагменти з по
літичного розвитку в останніх 
часах, які тільки характери
зують, але аж ніяк не вичер
пують повідомлень про наро-
довбивство. На цю тему могли 
6 багато дечого сказати — і 
кажуть — втікачі із Совєт-
ського Союзу та сателітських 
країн. Що більше, вистачить 
прочитати звідомлевна з ос
таннього з'їзду комуністичної 
партії в Москві, де в кожній 
промові і в кожній заяві повно 
закликів до „безпощадної лі
квідації" антикомуністичних 
„ворогів народу", до яких за
раховується величезна біль
шість бездольного населення 
червоної Імперії. Все це біль
ше ніж потверджує, що Він
ниця, Катань, голодний 1933-
тій рік в Україні та безліч ін
ших страшних актів народо-
вбивства продовжується на 
цілому величезному просторі 
світу, над яким повіває зло-
віщий червоний прапор. 

В таких обставинах треба 
вважати щонайменше за див
ну поведінку вільного світу 
та його керівників. Вовн ж 
знають, повинні і мусять зна
ти, що діється за большевнць-
кою залізною заслоною. Вони 
знають, що там народ гине 
від куль в потилицю, або в 
страшних каторжних таборах 
смерти. Вони ж недавно, під 
час боїв в Кореї, натрапляли 
на десятки американських во
яків, що були попали в кому
ністичний полон, та яких за
лишено із пов'язаними дро
том руками та кулею в поти
лиці. Як же тоді розуміти всі 
теперішні заяви про „можли
вість співжиття" та про ба
жання миру з виродками, що 
на людських трупах і крові 
прийшли до влади та народо-
вбивством при цій владі вдер
жуються? 

Ню Иорк Тайме, коменту
ючи повідомлення Американ

ської Федерації Праці про на-
родовбизство в комуністично
му Китаю, обмежується до ві
ри н переконання, що кулями 
не можна вбити ідеї. Правиль
но, кулями ніхто не вбив ідеї, 
але невже ж світ впав сього
дні вже аж так низько, що мо
же дозволити на вбивство 
мільйонів людей і простягати 
вбивникай руку до згоди і 
миру? На яку моральну силу 
можуть розраховувати Об'єд
нані Нації ,колн в них засідає 
згадана українськими демон
странтами банда злочинців з 

Кремлю, що мають на руках 
кров мільйонів невинних лю
дей? Справді: о темлора, о 
морес! — що за часи і що за 
звичаї! Коштом мільйонів 
жертв крови і майна розгром
лено одного світового злочин
ця Гітлера, щоб опісля дати 
вільну руку другму бандитові 
— Сталінові, перед злочинами 

якого бліднуть сьогодні зло
чини Гітлера і Його ґешта-
півських катів. Тимчасом ні
хто інший, тільки колишній 
„генеральний прокурор" со-
встської катівні, проклятої 
слави Андрей ^Вишияський, 
стискає в Ню Иорку руки за
хідним дипломатам та своїм 
,,ветом" навіть забороняє їм 
розглядати справу народо-
вбивства. 

М. Чубатий 

Чи відкликувати Ялтську 
у/лову? 

і. 
Американська закордонна 

політика стала в теперішній 
президентській виборчій кам
панії предметом гарячої ди
скусії обох великих американ
ських партій. Республіканці 
критикують політику демо
кратів, відшукуючи в ній при
чину всього зла на світі й 
Америці. Демократи, творці 
тої політики, спихають всю 
вину зла на перфідність со-
встського партнера з часів 
другої світової війни. 

Найбільша метушня респу
блікансько-демократичної по
леміки зосередилася около 
Ялтської умови з лютого 1945 
року, заключеної поміж Ру-
звелтом, Чорчилом та Сталі-
ном. Ялтська умова властиво 
клала фундамент під новий 
порядок світу по ліквідувань 
ню другої світової війни та 
накреслювала межі впливів 
трьох переможних потуг. Де
мократи стоять на становищі, 
що Ялтська умова в засаді 
добра та відповідала тогочас
ним політичним силам трьох 
партнерів. Не в зла сама Ялт
ська умова, говорять демокра
ти, але зло в цім, що больше-
внки в перфідннй спосіб не 
дотримали постанов цеї умо
ви і підступно опанували при 
допомозі своїх комуністичних 
попихачів Польщу, Румунію, 
Болгарію а потім Угорщину 
та Чехословаччину. Тому не
ма потреби відкликувати Ялт
ську умову, а треба тільки 
змусити большевпків привер
нути її зміст. 

Республіканці ж твердять, 
що Ялтська умова с зла сама 
в собі, бо добута большевн-
ками в підступний спосіб прв 
допомозі таких „американсь
ких дипломатів" як Алджер 

І Пес, в часі, коли през. Руз-
велт вже фізично догоряв та 
не мав умових сил орієнтува
тись в складній ситуації. За 
відкликанням Ялтської умови 
офщіяльно заявився республі
канський кандидат на прези
дента ген. Айзенгавер та йо
го дорадник в справах закор
донної політики Джан Фостер 
Доллес, сподіваний секретар 
стейту на випадок побіди рес
публіканців у виборах. За-
мітне, що все вздержлнвий 
„Ню Иорк Тайме", який зви
чайно відзеркалював офіці
альні погляди американської 

закордонної політики, в не
дільнім числі з' 19 жовтня ц. 
р. теж в редакційній статті за
явився перший раз за відкли
канням Ялтської умови. 

По приписам американської 
конституції відкликання Ялт
ської умови можна зробити 
законним способом тільки від
повідною постановою амери
канського Сенату. Як відомо, 
міжнародні умови мусить по
твердити Сенат, натомість 
президент може підписувати 
прелімінарні договори на 
власну руку. А що границя 
моміж повними умовоми та 
прелімінарними договорами 
хитка та вповні залежна від 
інтерпретації Сенату, так Се
нат може Ялтську умову при
знати за повноправний дого
вір і як такий відкинути. То
го не зробив він продовж ос
танніх сім літ, але теоретично 
міг бн це зробити й по сьоми 
роках, стверджуючи, що пре
зидент Рузвелт присвоїв собі 
в цім випадку компетенцію 
Сенату. 

Ялтська умова життєво за-
торкас також Україну, тому 
для нас не є байдужим, як 
Америка віднесеться до Ялт
ської умови. Умова ця скла-
дасться з трьох частий; в яв
ної, з гаяного додатку та з 
практичного виконання її ще 
в 194? році та в наступнім. 
Явна частина з'ясовує ідеоло
гічні заложенвл повоєнного 
та погітлерівського світу. Ця 
частина, як виходить з опу
блікованих вже документів 
департаменту стейту є амери
канського авторства. Вона 
встановляє, що в повоєннім 
світі мають бути по всіх краї
нах настановлені демократич
ні уряди з волі народу згідно 
зі засадами Атлантійського 
Чартеру, та згідно з Основною 
Деклярацісю саме тоді осно
ваних Об'єднаних Націй. „Це 
с засада", читаємо там, „Ат
лантійського Чартеру: Право 
всіх народів вибрати собі фо
рму влади, під якою вони ба
жають жити, привернення су
веренних прав та самоуправи 
тим народам, яких народн-иа-
їздники позбавили суверен
ності!". 

Згідно з тою засадою повер
тали до державного самостій
ного життя Польща та Чехо-
словаччина. 

Виринуло тоді питання гра
ниць поміж відродженою, 
Польщею та СССР. себто Co-
встською Україною, Совстсь-
кок> Білоруссю та Совстською 
Литвою. Сталін, висуваючи 
зручно принцип етнографіч
ний, зажадав включення За
хідної України, Західної Біло
русі та Валентини до СССР, 
зглядно до відносних с о в о 
ськнх республік. 

Як знаємо з матеріалів де
партаменту стейту, нині вже 
опублікованих, що в комісії 
територіальних розмежувань 
американського зокордониого 
уряду були найбільше днвач-
ні погляди на майбутню поль
сько-українську межу. Тих 
проектів було аж п'ять і всі 
вони були наругою над тими 
саме засадами Атлантійсько
го Чартеру, які американсь
кий уряд сам здефінював був 
для Ялтської Конференції. 
Американські проекти зовсім 
не брали під увагу етнічних 
відносин на західно-україн
ських землях, хоч про них 
члени Комісії сторонничо, але 
все таки були поінформовані. 
Американські плянувачі зов
сім ігнорували боротьбу ук
раїнського народу західних 
земель за своє право на само
визначення, хоч ця боротьба 
була американським членам 
комісії територіяльних розме
жувань добре липня, бо навіть 
відповідний ре<рерат був в ак
тах департаменту стейту. Ін
шими словаки, американська 
Комісія брала під увагу тіль
ки інтереси Польщі тг бажан
ня Вашингтону за ніяку ціну 
не допустити границь СССР 
до Карпат. 

Інше становище в цій спра
ві займала Британія, добре 
ознайомлена зі справою За-
хідно-УкраІнської Народної 
Республіки та з етнографіч
ним характером тих земель. 
Представник Британії Внн-
стов Чорчил, стояв при тому, 
що ціла Західна Україна, За
хідна Білорусь та Внленщина 
мають бути включені до від
повідних совстських респу
блік, себто до СССР, бо це те
риторії непольські. Сталін 
спирав права совстської Ук 
раїни на тих самих основах, 
додаючи ще Й цей аргумент, 
що західні українці голосу
ванням восени 1940 року за
явилися за прилученням до 
радянської України, що в 
здійсненням постанови Ат
лантійського Чартеру, себто, 
що нарід території мас право 
вирішувати, до якої держави 
хоче належати. 

Остаточно през. Рузвелт 
уступив; Сталін показався 
„великодушним", бо обіцяв 
поробити поправки польсько-
української границі в користь 
Польщі на терені Галичини і 
так усталено в Ялті теперішні 
кордони Польщі та України. 
Польський прем'єр Міколай-
чнк, під деяким натиском за
хідних аліянтів, оце рішення 
Ялтської-Конференції в спра
ві польсько-укрвіяських кор
донів прийняв. Умова захлю-
чена наступного року поміж 
Польщею та Україною в спра
ві виміни населення остаточно 
усталила кордони Польщі та 
України як складової частини 
СССР. 

В роках 1945 та 1946 пере
ведено обмів населення. З за
хідно-українських земель пе
реселилось до Польщі понад 
один мільйон поляків, нато-

Німеччина зблизька 
(Від нашого кореспондента) 

„Господарське чудо" — так 
називають економічне відро
дження Західної Німеччини 
після катастрофи П світової 
війни. Треба дивуватися вели
чезній енергії та дисципліні 
цього народу, що навіть після 
програної війни, яка принесла 
страшну руїну, не заломився, 
а зразу ж приступив до праці 
і відбудови своєї країни. 
- В- роках 1945-48 напівго
лодні робітники та інженери 
уряду Чехословаччинн про 
мисловнх підприємств для ре
парацій, але одночасно вели 
роботу для створення нових 
фабрик. 

Подаюча до відома рішення 
уряду Чехословаччинн про 
вигнаних всіх німців із цієї 
держави, тодішнііі президент 
Бенеш казав, що між цими 
німцями вийдуть із Чехії та
кож „творчі голови". Дійсно, 
деякі галузі промисловості!, 
якою була славна Судетщина, 
тепер відродилися Б Західній 
Німеччині (шкляні вироби, 
мистецька і текстильна про
мисловість і т. д.). Із Східної 
Зони Німеччини Москва за
брала славну фабрику оптич
них приладів Цайса (в Єні). 
В Західній Німеччині створе
но по війні подібні підприєм
ства, бо німці мають визнач
них спеціалістів для цього. 

Уперта праця і господар
ська організація забезпечує 
певний добробут для Західної 

том. Це предмет розмов усю
ди, де збираються люди: в 
каварнях, ресторанах, ку
пальнях. Байдужість і втома 
від „високої політики" на дав 
розвинутися крайніх течіям: 
комуні ста ми і.'надістамн. В ін
ших обставинах ці напрям
ні мали б широкі тайні ор
ганізації. Але,.тепер і той і 
другий рух мас своє дже
рело в совітськім Берлі-

'ні та в Москві, Відроджен
ня німецького .нацизму дуже 
бажане для Москви, бо тоді 
можна лякати ,CBJT німецькою 
небезпекою. 

Німецька ілюстрована пре
са уділяє багато місця різним 
матеріалам про Гітлера і йо
го поплечникда Теж часто пи
шеться про родинні, справи 
княжих, королівських і цісар
ських родин Німеччини. Але 
не видно більше менше поміт
ного руху за- відновлення мо
нархії в Німеччині. Забагато 
було б претендентів на трон, 
бо трони були в Німеччині 
перед 1918 роком в кожній 
провінції 

В різних частинах Німеччи
ни діють „праві" групи, евто-
рені „денацифікованими" осо
бами з доби „Третьої Імперії". 
Ці групи пропонують свої 
„протикомуністичні" послуги 
окупаційним владам. Недавно 
розкрито, що така організація 
— „Союз Німецької Молоді" 
(провідники — бувші стерши-

Німеччини. Минула пора, ко-Іви німецької армії, зовсім не 
лн на вулицях німецьких 
міст переважали худі, висна
жені постаті, яким бракувало 
„кальорій". Тепер знов у кра
їні, що п'є добре паво і добре 
харчується, бачите не тільки 
добре вгодованих людей, але 
й феноменальних череванів. 
Тяжко собі уявити голову мі
ста („бюрґермайстер"), без 
солідного черева, це, 'так би 
мовити, належить до „профе
сії": з урядового обов'язку 
бюрґермайстер мусить брати 
участь у різних святочних обі
дах і вечерях, то не може ВІД
МОВИТИСЯ від доброго пиття 
або смачних страв. 

В Зех. Німеччині мало го
ворять про політику: молодь 
і старші захоплюються спор-

в молодому віці), мала на 
увазі знищити в першу чергу 
найвизначніших діячів ні
мецької СОЦІАЛІСТИЧНОЇ партії, 
відомих своєю непримирен
ною боротьбою проти Гітлера 
і Сталіна. Привідників Союзу 
Німецької Молоді заарештова
но. Слідство Покаже подроби
ці і політичне 'тло цієї афери. 
Частина німецької преси твер
дить, що для Москви могутня 
німецька соціялдемократія бу- * 
ла і далі лишається „голов
ним ворогом". Пригадують 
при цім „кооперацію" гітле
рівців з комуністами перед 
1933 роком і' „сердечні відно
сини" між Москвою і Берлі
ном в pp. 1939-41. 
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сяния переселились на Укра
їну б{ля шість соток тисяч ук
раїнців, що їх совстська влада 
поселила передовсім в околи
цях доволі колись спольщено-
го Поділля та на Херсонщині. 
Зі столиці Західної України, 
зі Львова, переселили до 
Вроцлава над Одрою поль
ський університет, стару бі
бліотеку Оссолівських, поль
ські музеї та всю інтелекту
альну еліту. Перевезли на за
хід навіть відомий львівський 
пам'ятник Міцкевнча. Тим 
чином цей мітологічннй „поль
ський Львів" навіть зовнішньо 
перестав існувати. Большеви-
ки скасували польську рнмо-
католицьку митрополію, осно
вану в Галичині ще 1375, себ
то провід Римо-Католнцької 
Церкви на українських зем
лях, твердиню польськости на 
Західній Україні. Тим чином 
Західна Україна, зокрема Га
личина, стратила навіть той 
частинно польський характер 
так само, як остаточно споль-

мість з Лемківщннн та зі За- щнлась наша Лемківщина та 

І І ! І Iі І І а 

F г. ЧЕРВОНИЙ СКЕТЧ 
У СЛОВАЦЬКОМУ ВИКОНАННІ 

(До восьмої річниці комуністичного путчу 
на Словаччині) 

(14) 

Але рідко хто розумів не-1 
безпеку комунізму, а ще мен
ше — небезпеку російського 
імперіялізму. 

В Ревуці сиділи ми тижнів 
три, а положення не зміня
лось. Ми і самі це відчували 
і урядовці нам говорили, що 
утримання такого поважного 
числа біженців падало вели
ким тягарем на бюджет Окре-
сного Уряду. Окрім того, мав 
уже розпочатися учбовий рік. 
і шкільний будинок, перетво
рений на своєрідну в'язницю, 
мусів бути звільнений. Однак, 
на якесь радикальне розв'я
зання проблеми уряд і далі 
не діставав дозволу :; Пансь
кої Бистриці. 

— Ті словаки з нами. — 
якось то дотепно зауважив 
Іван Антонович, — чисто, як 
хлопчик, що набрався поганої 
хвороби : і мамі боїться сказа
ти, і до лікаря стндасться пі

ти і хворим не може лишитися. 
Так і тут: і випустити нас са
мі бояться, і постріляти не 
можуть відважитися, і году
вати не мають чим. От бідний 
нарід! . . 

Одного ранку, коли ще по
двір'я було цілком порожнє, 
зустрічаюся з Сергієм Михай
ловичем. 

— Ну, як діла? — питає 
він, подаючи руку. 

— Це я б могла вас спита
ти: як діла? Скажіть, що 
врешті решт з нами буде? 

Сергій Михайлович зідхас. 
— Не знаю . . . Ми самі вже 

хочемо якось вирішити вашу 
справу, але як її вирішити, 
щоб було добре? . . 

— Я вам Пораджу: за-
плющте на одну ніч очі — і 
ми повтікаємо. Тоді будете 
мати спокій. 

Сергій Михайлович зідхас 
знову: 

— Куди ж вам тікати? Вам 
нема вже куди тікати, — ка
же співчуваюче і багатознач
но . . . 

Це мене роззлостило. Я 
безпардонно беру Сергія Ми
хайловича за маринарку, при
хиляю його до себе і ще з 
більшою багатозначністю го
ворю йому просто в очі: 

— А аам — ще менше, як 
нам, дорогий Сергію Михай
ловичу! . . 

— Що? — здригається Се
ргій Михайлович. 

— Дуже просто: ми ще ма
ско один найгірший вихід — 
Німеччина. А у вас тепер і то
го нема! . . 

Сергій Михайлович легко 
блідне, але вдає байдужого. 

— Мені непотрібно тікати. 
Я буду сидіти на місці. 

— Сидіть. Але, затямте со
бі: коли сюди прийдуть боль-
шевігки, то ми ще можемо ви
правдуватись тим, що нас на
сильно вивезли німці. А от 
ви ? . . Що ви скажете, коли 
вас спитають, чому ви чверть 
століття сиділи за кордоном, 
навіть чуже горожанство при
йняли, а додому не вернули
с я ? . . 

— Я? Я не міг раніше, — 
починає безпомічно виправду
ватись наївний Сергій Михай
лович, ніби справді опинився 

перед репатріаційною комі
сією. — Спочатку була вій
на . . . потім я Працював . . . а 
потім мусів кінчати студії . . . 

— Ха-ха-ха! . . А потім ? І 
це у вас називається „поваж
ними причинами"?!! Ви вже 
ліпше заздалегідь придумайте 
щось інше, бо такими „аргу
ментами" остаточно затягнете 
собі зашморг на шиї. Вам ска
жуть, що, коли була війна, 
то ви мусілн приймати в ній 
участь по стороні червоної ар
мії. Ви працювали? Але ж 
ваша батьківщина після війни 
і до останнього часу потребу
вала робочих рук. Ви хотіли 
учитися? Але ж у нас школи 
різних профілів і ступенів 
стояли отвором для бажаю
чих учитися. Отже, вн здезер-
тирувалн з війська, працюва
ли для капіталістичного за
ходу і вчилися в буржуазно
му середовищі! . . Боюся, що 
коли нам кажуть тепер кро
в'ю змивати свої „провини", 
то у вас на ваше оправдання 
крови не стане . . . 

На жаль, нашу розмову 
уривають цікаві, що підходять 
послухати, а тому мені не ли
шається нічого, як відійти. 

Здасться, що Окресннй 
уряд, не дочекавшись бажаної 
відповіді з Баиської Бистриці, 
вирішив на власну відпові

дальність розв'язати нашу 
проблему. Тому одного дня 
нас повідомили, що бажаючі 
працювати в сільському го
сподарстві можуть знайти ро
боту в довколишніх селах і 
вийти зі школи. Це було не 
те, чого ми хотіли, але все ж 
таки ми і цій вістці зраділи. 
Коли ж ми взяли малу і по
чали на ній шукати вказані 
села, то на своє привелике 
здивування виявили, що всі 
вони знаходяться на самому 
мадярському кордоні. Обмір
кувавши справу на всі сторо
ни, приходимо до висновку, 
що словаки не хотять з нами 
морочитися або не хотять 
бруднити собі рук масовою 
передачею біженців у руки 
большевиків, а тому давали 
нам можливість самим шука
ти дороги для свого спасіння. 
Цим -треба було скористува
тися. 

Наша громадка постанов
ляє і далі триматися купи і 
вибрати одве село. Але яке? 

— Слухайте, — каже до 
мене Іван Антонович, — вИ 
підіть до того вашого прияте
ля Сергія Михайловича і ви
відайте якось від нього, чи 
дійсно це певна політика і, 
якщо так, — то з якого села 
найкраще тікати? і 

Решта годиться з думкою 

Івана Антоновича і мене ви
ряджають до нашого „опіку
на". 

Коли приходжу — застаю 
цілу родину за кавою. Сідаю 
до столу і заводжу розмову 
чисто по-приятельськн. 

— Скажіть, Сергію Михай
ловичу, для чого нас посила
ють якраз у прикордонні се
ла? 

Сергій Михайлович густо 
червоніє і опускає очі. 

— Для того, щоб дати вам 
можливість заробити собі на 
життя, — відповідає, не див
лячись на мене. 

— Але чому саме в прикор
донні села? 

— Хіба самі прикордонні? 
Не знаю . . . Ми вибирали ба
гаті села, де є робота. 

— А . . . — тільки скажіть 
правду! — вн не хочете, щоб 
ми повтікали? Мені не треба 
багато говорити, дайте тільки 
якийсь отакий малесенький 
знак — а ми вже всі будемо 
знати, що нам робити . . . 

Сергій Михайлович зосере
джено допиває каву і мовчить. 

— Прийняти вашу мовчан
ку, як той, „знак"? — питаю 
наполегливо. 

Вія відставляє порожнє гор
нятко і витягає цигарки. 

— Не розумію все ж таки, 
— каже мені, — чому ви хо

чете тікати? Ну, хай уже чо
ловіки тікають. Ну хай уже 
тікають жінки разом зі своїми 
чоловіками. Але ви? Ви — 
учителька, вдова з дітьми? 
Навіщо ж вам утікати, коли 
вам нічого не загрожує?! . І 
то, розумів бн я, коли б вн 
хотіли тікати в Америку, а то 
— в Мадярщнну! Що ви там 
забули? Що ви там знайде
т е ? . . Та й в Мадярщнні ви 
не втримаєтесь довго, бо і в 
Мадярщнну росіяни при
йдуть. Хочете, хіба, до Німеч
чини? Почуваєте такі симпа
тії до німців ? . f 

Це мене вкололо. 
— Сергію Михайловичу, — 

відповідаю щиро, — говорю 
зараз з вами цілком одве pro: 
ні я, ні взагалі всі біженці, 
ми не маємо симпатій до нім
ців. Ми їх знаємо краще, як 
ви, і до ненавнети маємо біль
ші підстави, як словаки. Ко
ли б ми стриміли до Німеччи
ни, то поїхали б туди ще з до
му. Німці для нас такі самі 
вороги, як і большеввки. І ко
ли ми тікали на Захід, то зов
сім не з симпатій* до німців, 
а в надії десь знайти куток, 
в якому можна буде вряту
вати своє життя. 

— В Европі, — сказав Сер
гій Михайлович, — вн такого 
кутика не знайдете, бо боль-

Засяння. Діялося це в біль
шій частині насиллям, проти 
волі населення, але такий с 
вині фактичний стан польсь-
ко-українського пограинччл. 

В явній частині Ялтської 
умови вирішено теж другу 
справу, що життєво заторкас 
справу України, а саме П 
членство в Об'єднаних Наці
ях, як члена основннка тої 
міжнародної установи. 

Ще перед конференцією в 
Ялті працювала аліянтська 
комісія в Домбартон Овкс під 
Вашингтоном, яка підготовля
ла організаційні рамці пляно-
вавої оргаямАцЦ Об'єднаних 
Націй. Члени Комісії не могли 
погодитися в двох основних 
справах: періпа, кілько голо
сів мас мати СССР в Об'єдна
них Націях, а друга, чи вдер
жати право .вета на Комісії 
Безпеки Обєднаних Націй, 
чого конечно домагалися 
большевнкн. Ці неполаднані 
справи перенесли на Ялтську 
Конференцію. 

Спершу представники Ста
ліна домагалнея; щоб 16 кон
ститутивних республік СССР 
мали , своїх представників в 
Об'єднаних Націях, але оста
точно погодилися на те, щоб 
членами основннками Об'єд
наних Націй став СССР з Ук
раїною та Білоруссю як най
більшими конституційними 
республіками- СССР і з най
більшими автономічними пра
вами. Писалося- свого часу в 
прееі, що на за/гат Рузвелта, 
пощо Сталін чйорсус до Об'єд
наних Націй *Й?раїву та Біло
русь, червоний •Диктатор мав 
відповісти, що вій має теж 
свої внутрішні проблеми та 
хоче заспокоїти своїх україн
ців. Остаточну на основі по
станов Ялтсь'кої Конференції, 
Україна стала членом-основ-
ннком Об'єднаних Націй. 

(Докінченая буде) 
Ш ! ''"".мі 

шевихи заллюсь всю Езропу. 
— Не вірю*.-В* кожному ра

зі, я буду тікати так довго, 
поки буде найменша можли
вість: через Мадярщнну, Ні
меччину, Францію, Еспанію. 
Португалію, аж* до Лісбанв... 

— А далі ? . . 
— Далі? Кола не буде вже 

куди тікати T-jrotf з дітьми 
сторч головою в море! 

(Продс 9rml ij 
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Микола Ралій 

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА POttT НА 
УВРАШ 

В СВГГ.ТЇ ІСТОРИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ. 

крашу з Московським цаост-
Від ранньої історії, моменту 

злуки України з Московівао 
аж до нашиа .днів. Москви 
ніколи не перебирала в засо
бах у переведенні' своїх імпе
ріалістичних планів щодо 
України. й основною, історич
ною метою було*! залишило
ся дотепер, знищити а тіні не 
залишити з права української 
нації на самостійне державне 
життя, яке Ш було забезпече
но Переяславським догово
ром 1664 р. 

І не зважаючи на історич
ний акт договору, виключено
го між Україною і'Московівю, 
вся історія взаємовідносин 
між обома державами на про
тязі 298 років, це планомірне, 
безоглядне, нелюдсько-жор 
стоке нищення українського 
народу і його культури вся
кими способами. 

Московія, завоювавши Ук
раїну мілітарно, ' намагалася 
у сіма апаратами державного 
й національного панування 
ЕИ рвати з корінням всякни 
зверхній прояв існування ук
раїнської нації. Тому з самого 
початку мілітарної окупації 
України, царський уряд прн 
помочі наставлених генерал-
губернаторів, Ефиміннв бру
тальний терор .не тільки про
ти українських „політичних 
провідників і козацької стар
шини, але й проти україн
ської інтелігенції в з а г а л і . 
Ціль була ясна,. , 

Обезголовити маси, ізолю 
вати їх від політичного і ду
хового проводу, > в резуль 
таті, звести їх на об'єкт росій
ських національно - держав 
них інересів. 

„Ми уявляли за схемами 
російських націоналістів, що 
малороси, нидіючи під поль
ським гнобленням, тільки й 
жадали, щоб об'єднатись з 
Москвою. Але українці т 
Польсько-Литовській держа
ві, всисали я себе надзвичай
но багато елементів польської 
культури й державности. Мо
сква з II східним деспотизмом 
була їм чужа. Коли релігійні 
мотиви схилили козацтво до 
унії з Москвою, тут на нього 
чекали гіркі поневіряння. Мо
сковське віроломство незабут
нє аж досі". 

На іншому місці, автор 
статті, про формування укра
їнської надії и її стремпінь, 
говорить: 

„У вас ва очах народжува
лась нація, але ми заплющу
вали на це очі. Нації ве було, 
але вона народжувалась віка
ми, і в дедалі прискореному 
темні за ваших днів. 1917 рік 
був актом її офіційного на
родження. Російські націона
лісти перші помітили небез
пеку, що загрожувала імперії 
Вони відповіли на неї поси
ленням русифікації, цькуван
ням інородців, глузуванням з 
українців і жидівськими по
громами. Коли у Великоросіі 
переміг большевизм, від неї 
почали бігти, як від чуми. 
Большевики зібрали імперію 
силою зброї і терором". 

Тих кілька цитатів зі статті 
російського вченого ми пода-
цля того, щоб- показати чита
чам, який, з історичної пер
спективи був дійсний стан 
взаємовідносин. Росії до Укра-

Г У другій- половині ГС сто
ліття, російське міністерство 
народньої освіти в Петрогра
ді, видало було такий секрет
ний приказ усім підпорядко
ваним йому органам в справі 
ПОЛІТИКИ в шкільництві на не
російських землях: 

,,Мн повинні обов'язково Г> 
неухильно навчати „інород
ців" по-російському, щоб у 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Шікаґа, ІЛА 
На ширші води: Де концерту 

проф. Ігоря Білогруда. 
Український М и с т ецький 

Клюб в Шікаго (Ukrainian 
Art* Club) уже відомий аме-

кожному поколінні російська; рикансько-українському гро
мова стала рідною і наша ро- ] кадянству із своєї діяльносте, 
сійська культура стала їх-1 себто поширення слави укра-

Російськнй учений, профе- j іии з точки погляду самої ро-
cop Геннадій Фетотов у статті; сійської науки. 
,,Доля імперій" (гіовнй Жур 
нал ч. 16. 1947 p.), займаю
чись українським . питанням, 
пише: 

,,Вже від половини 19 віку, 
в Кирило - Методіївському 
Братстві, український рух 
приймає політичний харак
тер. Пробудження .України, а 
особливо сепаратистський ха
рактер украІвюфШьства, зди-

^увааг російську інтеліґен-
'цЬо-іі^Чі• —» ИІИЦІІ ••— ДИТТІШК 
с* для неї незрозумілим". 

Що говорите ї*. * Федотов 
про стремліннЯ об'єднати У-
кривати правду'- російсько! 
політики на Ухрайгі. 

Тепер постараємося навес
ти низку історичних докумен
тів, які якраз про таке настав
леная російської політики на 
Україні свідчать і переконли
во його доказують. Щ доку
менти, як не можна краще, 
яскравими фарбами малюють 
жорстоку дійсність українсь
кого народу на його власній 
землі за царської влади І по
літику тієї влади у відношен-
ні до унраїввькнх змагань. 

Документи, які ми тут на
водимо важливі тим, що по
ходять з російських джерел, 
навіть з тайних архівів. Тому 
вони є найавторитетніші вн-

Українці Мі.Ню Йорку і Околиці! 
Комітет Об'єднаних Амернкансько-Україиських 

Організацій м. Ню Порку 
подас до відома Українському Громадянству, що 

в неділю, дня 2. листопада 195? р. 
, -п : відбудеться :— 

• годині 7-і* авечорі 
в.салі ФКШЕН ІНСТИТУТУ 

при 225-329 Вест 24-та вуя. В ІЇЮ Норку 

С В Я Т О Ч Н А АКАДЕМІЯ 
присвячена 

34-тим РОКОВИНАМ ЛИСТОПАДОВОГО, ЗРИВУ 
Українського .Народу на Західньо-Українськнх землях 

ЗА волю Укриіин. 
В ПРОГРАМІ: Святочна промова д-ра Степана ВНТВІІЦЬ-
КОГО б. міністра закорд. справ З.У.Н.Р., нині заст. голови 
В.О. У H P , двклямація п-нн Тамари Позняківської, сольо-
спів арт-співака-оаритона О. Стецура, ансамбль бандурис
тів під управою С Гаиушевського та Український Хор Мет-
рополітальної Округи під дер. Р. Левицмсого. 

Фортепіяновий супровід п-ни О. Дмитрів. 
— о 

В цей самий день заходом Української Католицької Па
рафії св. Юра я' Ню Норку відбудеться в год. 4. по пол. 
в Українській Католицькій Церкві св. Юра прн 7. вулиці 
в Ню Норку МОЛЕБЕНЬ в каміреин! Українського На
роду та ПАНАХИДА за душі поляглих Героїв в боях за 
волю України: 

Під час Панахиди співатиме Хор ,ДУМКА" під дир. 
О. Мнкнтюкл. ,. 

До численно) участи в Молебні, Панахиді та Академії 
запрошується все Українське Громадянство м. Ню Норку 
і Околиці. 

Комітет Об'єднаних Американсько - Українських 
, Організацій міста Ню Норму. 

ньою культурою. Звичайно за 
мету освіти всіх ..інородців", 
що живуть у межах нашої 
батьківщини, безперечно по
винно бути зросійщення їх 
(злиття з російський наро
дом)". — (Сборяик мянист. 
народ, просвещ. за 1869-1870 
год). 

Шість літ пізніше в 1876 p., 
той сам уряд Его Инпера-
торського Величества, видає 
славнозвісний указ, який і 
найтанеонішим документом Р 
історії культурного роавою 
людства, і нанбрутвльнішим 
проявом нищення без усякого 
маскування основних прав 
людини і народу. 

Цим указом царський уряд 
заборонив всякий прояв куль-
урного життя на Україні в 
українській мові. Для харак
теристики цього дракоисько-
го документу, наводимо- точ
ний зміст третього його 
пункту: 

„Государ Імператор ЗО ми
нулого травня „височайше" 
наказати зволнв: заборонити 
так різні сценічні вистави ук
раїнським „наріччям", а та
кож і друкувати текст тим 
самим наріччям до музичних 
нот". — (М. В. Д. Главное У-
правленіе по делам печатн 5. 
6. 1876 г. Секретно. Грнго-
рьев, Начальник Управ, по 
делам печатн). 

Уважасмо, що всякі комен
тарі до того документу зайві, 
одначе для характеристики 
режиму на Україні в націо
нально культурному секторі, 
ми наведемо виписки з статті: 
„Кратній очерк из исторіи от-
ношеній русеких цензурних 
законов к украннской литера 
туре". (Русскал Мьісль, год 
25. Москва 1905. март стр. 
127), у якій автор росіянин 
об'єктивно на основі фактів о-
І:ИСУС МеТОДИ боротьби ПрОТИ 

{змагань українського народу 
за свої найпрИродніші права 

{в доб^ вселюдського поступу 
за повно визволення людини 
з-під будь-якого поневолення. 

Ці виписки наводимо ще Л 
тому, щоб наявно показати, 
що варта антнукраїнькя. про
паганда російської демократії 
на еміграції про рівноправ
ність неросійських наоодів в 
Росії та її істеричний крик 
про українські ,,мифи"', „шо
вінізм", „ненависть" до росій
ського народу. ..фальшуван
ня" іторії т. д., і т. д. 

Отож в наведеній статті чи
таймо: 

„1903 рік був жалобним ю-
вілейним роком для України 
тому, що минули сорок років 
.- того часу, як появився дер 
жавний ..указ", який прого
лосив переслідування україн
ської літератури в Росії. Істо 
рія російської цензури над-
овичанйо сумна. Для Укра
їни завжди видавалися в Ро
сії окремі цензурні закони, 
які здійснювали з драконсь 
кою жорстокістю, не так як у 
відношенні до інших націо
нальностей. 

Зовсім не те було в Моско 
віі. Неграмотний і некультур
ний народ в Росії XVI.—XVTI. 
віків дивився на друкованіш 
книг як на чортівське єретич
не діло. Єпископи Московії 
дбайливо слідкували за тим. 
щоб освіта ня ширилася між 
народом. Друковання книг 
прийняли всі кляси Московії 
неприхильно. В Україні пер
ші приватні друкарні по

ліському культурному імені. 
Пригадаємо, що цей клюб 

об'єднує головно тут наро
джених американських гро
мадян українського похо
дження, що мають вищу ос
віту. Ного перше завдання -
з'вднати якнайбільше членів, 
навіть таких, що мило, або 

Консерваторії у відділах фор-
тетяна і композиторсько-тео
ретичному. Коли трапилась у 
зв'язку з подіями другої сві
тової війни нагода позбутись 
„тепла і піклування ясного 
сонечка", молодий проф. Бі-
логруд переїхав у Західню 
Німеччину. Тут п. Білогру;' 
поглиблює свої музичні студії 
в Гайдельбергу і Карльсруе, 
закінчує їх днпльомом учи
теля фортепіянової музики 
та здобуває своєю працею і 
талантом високу оцінку за-
хідньо-европейських й амери
канських музичних кол. До
казом цього є м. і. те, що вони 
допомагають йому в його кон
вертових виступах у західній 

зовсім в* знають української | і південній Німеччині: в Гай-
мова, влаштовувати концер- дельбергу. Штутґарті, Карль-
тн, фестівалі, мистецькі ви- {еруе, Ашафеябурзі. Мюнхені 
ставки, покази українських ти в інших містах. Підчас цих 
народних звичаїв і взагалі у*-j виступів наш піаніст крім чу 
країнської культури в пер-' яшх авторів грав теж компо-
шій мірі американцям іншо- зиції українських комлознто-
н а ц і онального походження. 
Здобутими фондами допома
гати стипендіями українській 
студіюючій молоді, помагати 
нашим мнетцям у їх виступах 
перед американцями та ши
ряти серед впливових амери-
канцгв літературу про україн
ську справу. 

рій та свої власні. Музична 
критика давала цим виступам 
високу оцінку. В Карльсруе 
гг. Білогруд аранжував му
зичні вис гули дати чого театру 
ва компонував для нього му
зику. Виступав теж на укра
їнських музичних імпрезах. 

Після переїзду до Америки 
Щорічні музичні феетівалі j дроф. Білогруд, після корот 

„У. М. К." в Шікаґо стали юзі перерви, далі працює у 
вже в нас традиційними І на- свойому фаху. Веде в Шіка-
ють заслужене признання j го фортепіянову студію для 
тутешньої української грома-1 українських дітей. 
дн. Зокрема фестіваль у квіт- тДе додамо, що в Бостоні, в 
ні цього року був на високому J „Ню Інґленд Консерваторі" 
мистецькому рівні. Він піка-'виконувались між іншим, теж 
вий також тим, що в ньому | [ його твори, 
взяв участь шведський чоло-1 Комітет „У. М. К", що зай-
вічий хор, зложений з амери-1 мається влашовуванням кон-
канців шведського походжеи 

УВАГА! НЮ ЙОРК І ОКОЛИЦЯ! 
СТАРАННЯМ УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЧОГО 

ВНСТАВОВОГО КОМІТЕТУ 
: відбудеться велика : 

УКРАЇНСЬКА МИСТЕЦЬКА ВИСТАВКА 
У РЯМЦЯХ МІЖНАРОДНОЇ ЖІНОЧОЇ ВИСТАВКИ, 

: улаштованої від : 

суботи 1; листопада до суботи 8. листопада 1952 включно, 
— кожного дня від год. 12. дня до год. 12 вночі, в будинку 

71st REGIMENT ARMORY, Park Ave., and 34th St., New York City. 
Там буде окремий український кіоск серед кіосків інших етнічних груп. 

Виставка закінчиться українською програмою в СУБОТУ, 8. ЛИСТОПАДА 
від год. 9:30 до 10:45 ввечорі. 

Дороговказ' дЛзду: 3 14 вулиці їхати льокальиою підземкою [ R T . лінісю Лексінґтон 
Евеаю д о стаяіаі прн 34 вулиці, звідси перейти до виставового будинку Квитки (,,тике-
ти") ва продаж у Ню Иорку в фірмах: Сурма, Говерли, Еко. Арка; в Нюарку: Говерла. 
Базар і Самопоміч, а в інших місцевостях в околиці в представниць жіночих організацій. 
Ціна квитків перед відкриттям виєм—И "5 о, під час виставки 90 ц. Усе наше Грома
дянство запрошує відвідати виставку. 

' Український Жіночий Ииі-т:іноая* Комітет. 

ви з південної частини Ші
каґо. 

,,У. М. К." вдержує живі 
зв'язки з полами американ
ців іншонаціонального похо
дження та рішив запрошува
ти щороку іншу національну 
групу до участи в цьому квіт 
невому фестівалі. 

Тепер Український Мис
тецький Клюб готує нам нову 
цікаву мистецьку інпрезу. 
Дня 2 листопада 1952, в Кім-
бал Гол", при Вобеш Бвню і 
Джексон Бульвард, висту
пить . з власним концертом 
проф. Ігор Білогрудл відомий 
наш піяніст і композитор. В 
програму входять фортепія-
нові твори кляекпнаи, модер
них і українських комлознто 
рів та його власні компо
зиції. Початок в год. 3.30 по
полудні. 

Допомагає в цьому виступі 
наш Український Мистецький 
Клюб. 

Проф. Білогруд дав себе 
пізнати як талановитий му
зик ще перед 2-гою світовою 
гіпною. Він народився в Ром
нах, на Полтавщині. Студію
вав у київській Музичній 

церту проф. Білогруда, скла
дається з п-і Марії Паньків-
Любезної, п. В. Пешена і п. 
Олександра Бобака. 

Треба сподіватись, що наші 
громадяни масово візьмуть у-
часть у цьому концерті, щоб 
засвідчити перед іншими, що 
ми цікавимось і радіємо рос
том наших талантів. 

Н. Подільський, 

Привітання єпископа 
Українського 

Конвенційний Комітет П'я
того Конгресу отримав від 
Високопреосвящьаого Влади
ки Івана Бучна, Апостольсь
кого Візитатора Українців у 
Західній Евроиі, лист із 23 ве 
ресня 1952, ч. 1023 такого 
змісту: 

„Прошу прийняти мою сер
дечну подяку за ласкаву па
м'ять і повідомлення про П'я
тий Конгрес Американських 
Українців у днях 4—6 липня 
ц. р. в Ню Иорку. Жаль мені 
дуже, що Ваше цінне письмо 
враз зі зал учинками з дня 1. 
липня ц, р. спрямоване д.) 
Сарнель коло Парижа ве бу
ло нені доручене в Парижі, 
БІДКИ я виїхав до ГоляндіІ як
раз 1. липня, а було відісла
не до Риму так. що я його 
прочитав щойно з поворотом 
до Риму по Апостольській Ві
зитації в краях Зах. ЕвропП 
в перших днях вересня ц. р. 

Та хоч не міг я привітати 
Конгрес .в свойому часі відпо
відним письмом, то знаючи 
відкиіноді про нього, я вітав 
духом Шановних Учасників 
Конгресу і благословив цілим 
серцем та ft просив Божого 
благословення для цієї корис
ної праці, яку провадить наш 
славний Український Кон
грес в Америці для добра на
шої Батьківщини України. 

Мило мені було довідатись 
про великі досягнення цього
річного Конгресу і за це нг 
перестаю дякувати Мнлосер-
ному Богові й просити Божо
го благословення иа майбут
нє для нової Президії Укра
їнського Конгресу і для тих 
усіх, що з ним співпрацюють. 
Оце й мої найкращі побажан
ня для Хвальної Президії 
Конгресу, які прошу ласкаво 
передати на руки Голови 
Влов. Пана Проф. Д-ра ЛЬВЙ 
Добрянського та запевнити 
його, що з радістю прийняв я 
вістку про його поновннй ви-

кир Івана для 
Конгресового Комітету 
бір на Голову Президії Кон
гресу, з вдячности за його до
теперішню! мудрий провід, за 
зручні виступи перед амери
канською владою в обороні 
української справи і за безпе 

j речні досягнення, а вкінці а 

надією на дальші успіхи 
майбутньому, щоб- ус 
лась Мати — заплакана Ма
ти ". 

Щераз і щераз благослов
лю Вас усім добром 

Відданий Вам як завжди 
у Христі Господі брат і 
слуга 

Іван Сії. All ." 

Український Артс Клюб у Шікаго 
: влаштовує : 

в Kimball Halt, Wabash Ave. & Jackson Boulevard 

К О Н Ц Е Р Т 

ІГОРЯ БІЛОГРУДА 
ШЯНІСТА. И КОМПОЗИТОРА — 

НЕДІЛЯ, 2-го ЛИСТОПАДА, 
ГОД. &:ЗЄ ІЮ ПОЛУДНІ. Вхід $1.50 

явились вже в XVI. віку при 
церковних Братствах. Талі 
друкувалася і світська літе
ратура. Після приєднання 
України до Москви, в москов
ськім царстві вперше появи
лася цензура, і головним чи
ном для України. І от 1720 ро 
ку духовна московська коле 
гія слідкує за тим, щоб в ук
раїнській літературі не було 
, ніякої різниці і окремого 
„наріччя". Пізніше такі ,.ука
зи'' виходять 25 січня та 20 
березня 1720 року. Той „у-
каз" був великим ударом для 
України, бо вів знищив по
чатий української літератури, 
які що лиш були появилися, і 
Після київської катастрофі: | 
(1847) року цензура, скріпив-1 
ши нагляд над українькою 
літературою, не гербуваладля 
цього ніякими засобами і ко 
ристувалася для осягнення j 
свосї цілі різними способами 
навіть шпигунством і доно 
самн". 

(Продовження буде). 

У в а г а ! 
34-ті РОКОВИНИ ЛИСТОПАДОВОГО ЗРИВУ 

відзначить амер.-украінська Громада Ньго Бронс-
віку та околиці 1-го ЛИСТОПАДА 1952, год. 7. 
веч., в залі при 306 Somerset, New Brunswick, N. ) \ 

HOBHIfA ИК) ПОРК П ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
Сальонові Танки при Студії Авраменка. і 1 В зв'язку з оголошенням вписіп на ОСІ НИНІ курс са-

лнопових танків. Студія Василя Лпрамічіка в Rio Норку 
подав до відома всім, що ій вдалося запросити до спів
праці вен. Л. ЛГЛИЮГО. який ьееліже провід цього курсу. 
Під аого наглядом вчитниуть танків окремі фаховці— 
інструктори 

Па Курс Сальоновнх Танків, приймаються молодь І 
старші віком, иа Курс Українським. Танків діти від я-х 
років де 14 — 1 молодь та старші від 14 — до понад 60-літ. й 

ВШІГИ НА КУРСИ ТРИВАЮТЬ Д А Л І 
Зголошуйтеся кожного дня у Студії Авраменка від g 

год. в-тої до год. 8-ої явечорі. 
А д р r с а: 

4 Saint Marks PTace, New York З, N. Y. 
(£ . 8th Street, близько s-ol Ave., білий дім) 

Tel ALgonquIn 4-7635. 
Негайно запишіться оамі .і заохотьте других! 

Управа Академії Танку Авраменка. 

U 

УВАГА1 РОЧЕСТЕР, Н. И. УВАГА! 
ЗАХОДОМ ОБ'ЄДНАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

міста Рочестер, 

в суботу, дна 1. листопада 1952 р. 
о год. 7:80 вечоре н залі Укр.-Амер. Клюбу 

:-Відбудеться : 

Святочна Академія Листопадового Зриву, 
иа яку запрошується все укр. Громадянство І'очестеру. 

В програмі: . 
Парохіяльиий Хор „БОЯН"; Ансамбль Бандуристів, сольо-

сііів, ДРІ:ЛЯМИЦП I реферат. 

(Політичне платне оголошення) (Політичне платне рголошечняД 

Кожний свідомий українець 
та кожна свідома українка 
вважають своїм обов'язком 
стояти в рядах Українсько
го Народного Союзу, щоб 
своїм членством збільшити 
кадри ідейних українських 

працівників! 
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ЗМІНА АДРЕСНІ 
Щ е раз пригадуємо 

вашим передплатникам, 
що зміняють місце свого 
побуту, щоб одночасно з 
повідомленням про змі
ну а д р е с и обов'язково 
присилали п о готовими 
марками 10 ЦЕНТІВ за 
виготовлення нової адре-
сарної кліші, а члени 

ЙУНС ще Й число свого 
Відділу. 

Адміністрація 
„Свободаг**. 

Звернення 
ДВАИТА Д. АЙЗЕНГАВЕРА 

ДО ВАС 
Вн, як американці українського походжен

ня, знаєте справжнє значення волі. Ви і Ва
ші діти були в перших рядах борців за волі 
в усіх кінцях світу. І тому я знаю, що Ви хо
чете зберегти ЦЮ волю. 

Ніхто не знає краще від Вас, що Америка 
і світ стоять сьогодні на порозі вітальних рі
шень. 

З'сдикені Держави, молода нація, але зло
жена з людей багатьох національностей, му
сять перебрати рішуче і мудре провідництво. 
Провідниптво в збереженні світового миру, 
провідництво в боротьбі проти комуністично
го імперіялізму. провідництво для піднесен
ня високо смолоскипу волі між поневолени
ми націями світу. 

І ви знаєте, що мн мусимо впорядкувати 
наш власний дім. Ви знаєте, що ми мусимо 
мати чесний, добрий і здоровий уряд у Ва
шингтоні, ЯКИЙ однаково дбав би про всіх 
наших громадян. Уряд, якому Ви можете до
віряти, с самою основою демократії. 

Тому, я звертаюсь до Вас, як до співгро-
мадян-американців, які направду розуміють 
ці речі, щоб в дні 4-го листопада віддали свої 
голоси на Республіканців. 

А я особисто перебираю на себе такі зобо
в'язання перед Вами: 

Якщо я буду обраний Президентом, я при
рікаю Вам на свою честь і свою гідність, як 
войовника за волю впродовж цілого життя і 
як Вашого співгромадяннна-американця, що, 
при Божій допомозі, 

Ми працюватимемо для миру. 
Ми намагатнсьмемо з честю закінчити вій

ну в Кореї. 
Ми працюватимемо для волі в цілому світі. 
Мн встановимо знову довір'я до уряду З'є-

днненнх Держав. 
Мн викорінимо комунізм з-поміж нас. 

Ми постараємось привернути вартість до
ларам, за які ви працюєте. 

Мн відновимо нашу націю до того, щоб во
на знову була блискучим прикладом для всіх 
інших націй світу. 

і nwiCHT D. ЕІЗЕІЧИОМГЕІ » 

ДЕМОКРАТИ ОБЕРНУЛИ В ШМАТОК 
БЕЗВАРТІСНОГО ПАПКРУ 

1. Приречення. . . 
Атлантійська Хартія 11942) ,.Жадних ,те-
риторіяльних змін без згоди і бажань за
інтересованих мешканців". 

2. О б м а н . . . 
Тегеран, Ялта. Потсдам (1943-45), конфе
ренції, рішення і зобов'язання, крім інших 
поступок Совєта.м. одобреннх Демократич
ною адміністрацією, але ніколи не одоб
реннх Сенатом ЗДА, не зважаючи на Кон
ституцію. 

3. Результат . . . 
100,000,000 поневолених східно-европейсь-
кнх народів: 
Українців Білорусинів Болгарів 
Естонців Чехів Румунів 
Лотишів Словаків Карпатських 
Литовців Східних німців русинів 
Поляків Мадярці 

КРАОВИП Р Е С П У Б Л І К А Н С Ь К И Й КОМІТЕТ, 
Вашингтон, Д С. 



АМЕРИКА ЗБЛИЗЬКА 

АВТО 
Кожного, хто приїжджає до 

Америки, вражає найбільше 
те, що по вулицях міст і пре
красних шосе такі маси авт. 
Це враження, найбільш мо
гутнє в перші дні побуту В 
Америці, ніколи, не покидає 
неуродженців Америки. 

Згідно із статистикою, що 

звичайно шішнувані щонай
кращими матеріялами, всупе
реч побоюванням, що після 
мобілізації продукції на во
єнні цілі так не буде. Кож
на фірма, що продукує авта 
намагається вмонтувати в ав
то шось нового, щось такого, 
чого ніяка інша фірма не мах. 

. 1 . Островськнй 

З У С Т Р І Ч 

четверта людина в Америці 11 так. одна фірма славиться 
мас власне авто. Немало та
ких родин, що мають два, а 
то й три авта. Сильно роз
галужена автобусова сітка 
перевозить щорічно мільйони 
людей з міст до міст і з дому 
до праці, а великі комерцій
ні тягарові авта в господар
стві Америки займають пере
дове значення. 

В нещодавно оголошенії! 
статистиці, стверджується, що 
в 1951 році Америка мала 
42.682,591 пасажирських і 
9.035.754 тягаровнх авт. Крім 
того було зареєстрованих 
230.461 автобусів. 

Пересічний вік авта 7.1 
років, перед війною авто слу
ж и л о тільки 5.5 років. 4 3 % 
авт. Що їх вживають сьогод
ні, це моделі з-перед другої 
світової війни. 

Майже 7 0 ^ тих, що мають 
авта, вживають їх, як засіб 
транспорту з дому на місце 

нанс нльнішим мотором, інша 
— найкращими ресорами. Щ е 

інша мас вмонтоване в си
діння рухоме ліжко, а інша 
хвалиться найбільш ..безпеч
ним ендженням". Є такі, що 
звертають увагу на величи
ну, і с. такі, що пропагують 
перш-усього повороткість ав
та. Більшість авт на 6 і 8 ци
ліндрі!-., авта з меншою силою 
не користуються широкою по
пулярністю. 

М .В. Дольницькик 

Хроніка українського 
життя 

В А В С Т Р А Л І Ї 

ПІДГОТОВЛЯЮТЬ АВТОР
СЬКИЙ В Е Ч І Р ПИСЬМЕН

НИКІВ У С И Д Н Е І 
Культурно - освітня рефе

рент?, ра Української Громади 
пращ. Д л я вдержання і по- Сиднею підготовляє авторсь-
шнрення шляхів, Америка ви
дає пересічно 4,5 міліярда до-
лярів річно. 

Після вибуху війни про
дукція авт в Америці змен
шилася н е з н а ч н о Зате 
авта. що їх тепер випускають, 

Р О З Ш У К И 
ПОШУКУЮ членів родини БУ-
ТННЕЦЬ з села Любемі, пошт 
Жовквя, як рівяож Знайомих, 
які виїхали до Америки перед 
і по війні. Зтлосмтись на ад
ресу: 

FR1EDI KOHUT 
219 і

 2 Van Home Street, 
Sudbury Ont., Canada. 

МУЖЧИНИ, 
ЖІНКИ 

Якщо ви не вдоволені тим, 
що не можете втішатися виго
дами, які вам дас ПРИРОДА, 
тому що вам їх замало або не 
до вподоби, з недостачі належ
них вітамінів в щоденній дієті. 
то прочитайте оце. 

Вас повинні спеціально ціка
вити вістки від тих, що мали 
найбільші добродійства з ужи
вання ф о р м у л и , знаної як 
TRI-X. Це та формула, якої що
денна доза дас більше ніж мі
німальне запотребування для 
дорослих деяких загально при
знаних вітамінів. 

Якщо ви відчуваєте, що ви 
теж можете скористати з тако
го складника, то ви будете ра-

• ді довідатися, що ви можете ді
стати потрібну кількість, коли 
вишлете рцей вирізок до ORE
GON DRUG PRODUCTS, Dept. З, 
Peekskffl, N. Y. Звідти вишлють 
вам негайно пачку вартости 
$Л50 відворотною поштою. Не 
потребувте посилати грошей з 
замовленням. Заплатите пошта
реві прн достані. 

Ім'я 

Адреса 

Місцевість Стейт 

кий вечір українських пись
менників та поетів, що жи
вуть >• Сиднею та Ню-Савг 
Велсі. Вечір відбудеться на 
початку наступного місяця. В 
вечорі^пзьмуть участь Євген 
Гаран,Т5. Білнк, І. Пеленська. 
Я. Масляк, Р. Драган, В. О-
нуфрієнко та інші автори. 

В К А Н А Д І 

П Е Р Е Д КОНЦЕРТОМ 
С Т Е Ц Ю Р И 

Гренд Прері. — Роман Сте-
цюра, хоч молодий та слав
ний вже український піянісг 
пнетупить з концертом в міс-
зевій Вищій Школі в дні 27. 
жовтня. П. Стецюра, який са
ме об' їзджас Західну Канаду 
з музичними виступами, був 
запрошений до Гренд Прері 
місцевим Ротарі Клюбом, для 
виступу в рямцях річних 
,,Селебріті" серій. 

ПОМЕР К Н И Г А Р А. Х А Р Ю К 
У Келґари, Алта, помер 

Атаназій Д£арюк, власник о-
динокої книгарні. Походив 
родом із Буковини, де ще мас 
при житті матір. Тому, що був 
самітній і не оставив теста-
менту, його майно перебрала 
держава. 

20-РІЧИИП Ю В І Л Е Й УНО 
В С.АСКАТУНІ 

Саскатун, Саск. — У неді
лю, 28 вересня, місцева філія 
УНО святкувала 20-річннцю 
існування своєї організації. З 
цього приводу відбулися ши
рокі сходини в залі Україн
ського Нац. Дому, на яких 
голова КЕ УНО, інж. Вол. 
Коссар із Вінніпегу, наділив 
особливими відзнаками піоне
рів місцевої філії УНО. 

Увечорі в цін ж е залі від-

У зв'язку з писаннями і 
розмовами на російсько-укра
їнські теми, подаю спогад 
Гриця Червоного, що був во 
яком у російській армії під 
час Першої світової війни, а 
потім, діставшися до полону, 
перебував у таборі полонених 
у Фрайштадті в р. 1916. Я мав 
нагоду часто з ним розмовля
ти і з його слів записав випа
док з життя Г. Червоного про 
першу ного зустріч з україн
цями з Галичини. 

„Після вибуху Першої світо
вої війни, російський уряд 
забалакав, щ о Росії конечне 
потрібна Галичина, щ о вона 
стогне під австрійським „яр
мом" і її треба „визволити". 
Російський уряд став пропа
гувати ці думки в пресі. Цен
зура вишукувала й скреслю
вала всі небажані для неї 
думки в пресі, а особливо в 
українській. 

Зрозуміло, що я, малосві
домий українець, не міг1 зро
зуміти: як мені треба диви
тись на війну, задля чого во
на ведеться, тощо. Поклика
ний у ряди армії, я не знав, 
що робити, ике зайняти ста
новище, й чи потрібна мені 
Галичина. 

Коли приходилось питати в 
людей, більш політично сві
домих, то, відповідь з боку 
росіян б у л а : „Все це дрібнич
ка! Україна отримає всьо 
після війни лиши б забрати 

! Галичину". 
Такаж б у л а відповідь і по 

часописах, також б у л а й за
гальна думка, бо сподівання 
в'язали з „визвольним мані
фестом до поляків кн. Нико-
лая Николаевіча". І ще писа
ли, що тепер нема ні україн
ців, ні поляків, а є одна вели
ка Русь. 

В у б у х и патріотизму й мані
фестації так оголомшилн ме
не, що я не знав, що діяти. А 
-odn гнігвп вх 'Bdxm.Cn в агп 
мови генералів, про те, що ні
мець — страшний наш ворог 
і що Галичину потрібно ,,низ-
волити", так на мене вплину
ли, що я повірив, що німець 
дійсно небезпека для нас, і 
що Галичину потрібно конче 
визволити. 

Я зробився російським пат
ріотом, забув, що я українець. 
Та це тривало недовго. Скої
лась подія, яка мені на все 
розкрила очі. 

У вересні я був на станції 

УВАГА! CHICAGO (Шікаґо.) І 
Високоповажані Пап!'. 

Не викидайте надаремно Ваші 
тяжкою працею зароблені гроші! 
Якщо Ви бажаг.те купити наякра- І 
ml в еввіті футра, які прикрашу- ; 
ють Вашу особу, то прошу з дові
р'ям звертатись до мене Я маю 
найкращі зв'язки у гуртовиками 
футряних виробні, які покажуть 
Вам футра найновіших фасонів 
•л найкращих матеріалів "<> гур
товим цінам. 

Таким чином Ви легко можете 
зекономити пару соток доларів, 
Дзвонити до мене по телефону; 
CAPITOL 7-3147 в такі дні: вівто
рок, середа, п'ятниця 1 субота від 
в до 8 увечорі. 

W. LE1PCIG, 2325 N. Kedzie Ave., Chicago 47, Illinois. 

шли на перон. Ч у ю один сту
дент питає: 

— Звідки будете? 
— Зі Львова. 
— Українець? 
— Так. 
Бачу, вони стискають руки 

міцно, щось тихенько почина
ють балакати. 

Російський офіцер ходить 
між ними й звертається до 
одного вояка з інтелігентним 
обличчям: 

— Ти кто і а к о й ? 
— Українець, пане поруч

нику. 
— Д а , ти очень харашо ґа-

варіш на хахлацкі , савесь' 
русенів! Ти что, грамотний? 

— Я студент львівського у-
ніверситету й зовсім не „ха-
хол", не руський, а укра
їнець! 

— Нікакіх украінцев нет! 
крикнув офіцер. — Нікакой 
України нєт і не будет, а єсть 
адна Велікая Россія і адін 
русекій народ, і вся ваша Ґ а -
ліція, і ви все д о л ж н и бить 
русекімі, а не украінцамі! 

Ніколи цього не б у л о й не 
буде , — прошептав, зблідшн 
„визволений" брат, і відійшов 
геть. 

Я підчас цієї розови стояв, 
як скам'янілий. Коли полоне
них построїли та повели д о 
казарми, то я не спускав із 
ечей співбесідника офіцера. 

Увечорі я вже мав до нього 
доступ. Привітались. Почали
ся розмови, а їх наслідки були 
такі, що я уявив собі, що за 
„визволення" несе Росія в 
Галичину. 

Закн мені прийшов час від-
їжджати на фронт, я не ман 
блищої рідні, як мій закор
донний брат полонений, який 
допоміг мені, російському ук
раїнцеві, розкрити очі на те, 
де правда. 

Більйонові мінеральні багатства при берегах 
південних етейтів 

Гавстон, у стейті Тексас. — 
Вісімнадцять геологів і інже
нерів з Тексасу обчисляють 
мінеральні багатства в при
бережній смузі Мехікансько-
го заливу на 80 більйонів д о 
лярів. Звіт із своїх обчислень 
проголосили науковці саме в 
часі, коли передвиборча кам
панія добігає кінця. Вони 
твердять, що вартість нафти, 
скондензованого г а з у і сірки 
занурених морською водою 
прн берегах стейту Тексас 
варті принаймні 41 з полови
ною більйонів долярів, одна
че насправді їхня вартість до
ходить до 80 більйонів. Вони 
кажуть, що оцінку вони зро
били як „публічну службу", 
щоб розвіяти помилкове пере
конання людей, що прибе
режні обшири не мають вар
тости. Вони твердять, що як 

д у х о ю проектованого догово
ру, який передбачує посиль
ний і згідний з спроможностя
ми країни вклад в оборону. 
Не відповідає теж договорові 
твердження критики, що в 
ньому порушено конституцію 
Бразилії, даючи президентові 
держави право висилати вій
ська для закордонної акції. 
Виступи поміркованої преси 
попередила гостра критика 
проекту договору з боку мі
сцевої комуністичної преси. 

• 
Т Р У М А Н П Е Р Е Д Б А Ч У Є 
З А К І Н Ч Е Н Н Я ПОНЕВО

Л Е Н Н Я Ч Е Х И 

Вашингтон. — 3 приводу 
святкування чеською іммігра
цією традиційного Д н я неза-
лежности — 28 жовтня, — 
президент Труман вислав ли
ста на руки предсідника вико
навчого комітету Ради Віль
ної Чехословакії, в якому ви
словив надію на звільнення 

належить під контролю феде- Ч е х і і ю д поневолення. У 

би федеральний уряд дістав 
ці багатства у своє посідання, 
то в такому випадкові шкіль
ний ф о н д стейту Тексас втра
тив би прибутки, а на допов
нення ф о н д у треба б накла
сти нові податки на населен
ня. Конгрес ухвалив був за
кон з признанням власности 
тих багатств для етейтів, од
наче президент поклав вето 
і Верховний Суд признав пра
во контролі цими багатствами 
федеральному урядові. Геч. 
Айзенгавер обіцяв, що він по
старається за закон, щоб по
вернули ці багатства під кон
тролю етейтів, а губ. Стівен-
сон пояснив, що мінерали, за
нурені під водою д о віддалі 
десять з половиною милі від 
берега належать до стейту і 
тільки смуга поза цю віддаль 

жанськнх прав і гідностн лю
дини, переслідуваний релігій
ного життя та викривлення 
культурного- життя". 

Професійні 

ральної влади. 

Стівенсон про поміч Ізраїлеві 
Вашингтон. — У зверненні 

до Ради Американських Сіо
ністів Адлей Е. Стівенсон, 
кандидат на президента від 
Демократичної партії ствер
див, що Іраїль, як наймолод
ша держава, зустрів тепле 
прийняття в лоні інших наро
дів та що, ця молода держа
ва повинна знайти поміч для 
задоволення своїх потреб від 

нашого уряду й від нашого 
народу". Стівенсон підкреслив 
про великий вклад нової дер
жави для побудови демократії 
й ці її зусилля повинні знайти 
відповідний відгук в інших 
народах. Зокрема Стівенсон 
підкреслив „щедру імігра-
ційну політику" Ізраїля, яка 
повинна бути зразком для на
слідування в іміграційній ді
лянці для З Д А . 

Виступи в Бразилії проти договору з ЗДА 
Ріо де Жанейро. — Непри-

СИВЕ ВОЛОССЯ 
ЩЕЗАЄ 

Б Е З Ф А Р Б У В А Н Н Я 
Чудовий препарат можна те

пер дістати, щоб повернути си
ве волосся до природної темної 
краски, наче магічним спосо
бом. Коли уживати його кожно
го дня на короткий час, вія 
поступово 1 чудесно переміняв 
сивий вигляд на природний ко
лір. Тямте: темне волосок дав 
вигляд молодостн. 

Якщо вн хочете випробувати 
цей дивуючий препарат ^без 

в Києві. Саме прибув потяг із І риску, то вишліть оцей вирізок 
австрійськими полоненими, а І 52-Л?УЧ?Н, т ? з ^ері. "7» Реек-

* і skill. N. Y. Звідти вишлють вам 
::г.і; ними були н галичани. | Гщвтретя-долярової вартости 

пляшки за $4 з додатком Фе
дерального податку в 80 цнт. 
Це знижка в $1.20 на правиль
ній ціяі. Якщо, після ужиття 
згідно з вказівками, вн не' бу
дете задовільні з якнхнебудь 

Оувся юиїлейнии концерт, в причин, вам звернуть повну 
якому виступили три хори пюшеву заплату. 
і група виконавців народних Ім'я 

і хильність д о проектованого 
| договору військової взаємної 
допомоги між Бразилією і 
З Д А все виразніше помічаєть
ся в усій Бразилії. Д о непри-

Українська мова з галицьким 
акцентом так і полилась на
вколо, бо всі полонені вий-

ТУРБУЄ ВАС ВАШЕ 

ВОЛОССЯ? 
Якщо ви стурбовані тим, що 

ваше волосся занадто випадав 
або рветься на кінчиках через 
неприродну сухість, ви зрадіє
те, як довідаєтесь від людей, 
що колись хворіли на випадан
ня волосся на голові. Вони вря
тували себе від цісі недуги вжи
ванням нового ліку, що зветь
ся ТРАИСАН (TRYSAN). 

Доходять відомості, ЩО ЦІ fl 
Інші турботи з волоссям, які бу
вають від сверблячки, малого 
лишаю тощо, припинилися зав
дяки правильному вживанню 
цього чудового ліку. - ' 

Не зволікайте, аж поки погір
шав стан вашого волосся, а за
раз же вживайте ТРАИСАНУ. 
Ми маємо його тепер в обмеже
ній кількості. Ви зможете ді
стати його за спеціяльну ціну, 
коли надішлете поштою пові
домлення до TRYSAN Co., Box 
226, Dept 201, Peekskffl, N. Y. 
Звідти вишлють вам дві тридо-
лярові пачки за $5, тобто із 
знижкою $1 від звичайної ціни. 
Коли посилати післяплатою (С. 
O.D), тоді додати ще поштову 
доставу. 

Ім'я 

танців. Був т е ж виступ д и т я - ' Адреса 
чого драматичного гуртка. | М І < щ в в , сть Отвйт 

і Адреса 

Місто _ Отвйт 

Д-Р ІВАН ПОДЮК 
Д о в г о л і т н и н і д о с в і д ч е н и й с т а р о к р а с в н и 
л і к а р , ч о т и р и к р а т н о д н п л ь о м о в а н и й н а 
у н і в е р с и т е т а х в Австрі ї , П о л ь щ і , С л о в а ч 
чині і А м е р и ц і , з г л и б о к и м з н а н н я м в 
о б л а с т і м е д и ц и н и , 

О С І В В І Д 15. Ж О В Т Н Я 1952 Р. в С И Р А К Ю З А Х 
по трилітній резиденції в американських лікарнях 

і п р и й м а х х в о р и х від 0 — 1 2 р а н о і 3—Я ввечорі . 
В позяурядових годинах за попереднім замовленням. 

А д р е с а : 
317 TOMPKINS STREET, SYRACUSE 4, N. Y. 

КУРС ТЕНХІЧНОГО КРЕСЛЕННЯ 
і читання технічних рисунків 

авдиторним способом, відбудеться в Ню Иорку прн кінці 
ц. м. Виклади 1 учб матеріял в укр. мові з аигл. техн. тер
мінологією, достосовяні до амернк. індустрії Для про
вінції — півзаочне, пів-авдит. навчання. Впнгн в 

Eng. К. CERKEWYCH, 350 Grove Street, Jersey City, N. J. 
або Книгарня „Говерли", 41 E. 7 <k. NYC тол. OR 50193 

D U N L E Y H A T S H O P 
I 14 Saint Marks Place 
І NEW YORK, N> Y. 
\ Великий вибір КАПЕЛЮХІВ 
= вяжі його виробу D найкращих кольорах І фасонах. 
І У мас куплені капелюхи прнннмасмо до перерібка. 
; Дальше пригадуємо, що маємо відділ 
= М У Ж Е С Ь К О Ї Ґ А Л Я Н Т Е Р П , 
| а саме: першої якостя сорочки, спортові сорочки, до-

щевякя знаної марки: 
І "JAYSON", " F R U I T O F T H E L O O M " і " R E I S ' V 
• Особливо пропонуємо гарні муясеські найлонові сорочки, 
: що не вимагають прасування. Просимо лаяти І переко-
: витись про високу якість матеріалу та низьку фабричну 
І ціну! — Говоримо по-українськи. 
7 Слухайте наші оголошення по радіс-програмі п. Мель

ника кожної неділі між 7—8 год. рано і кожного чет
верга від 7-8 ввечорі на хвилях 1480, (станція WHOM). 

Отвореяо щоденно до 8:30 веч., в п'ятниці 1 суботи до 10:00. 

D U N L E Y H A T S H O P 
14 ST. MARK'S PLACE (Іст. 8. вул. Bet. 2 — 3 Ave.). NEW YORK, N. Y. 

хильних голосів про проект 
договору прилучилися й бра
з и л ь с ь к і часописи, що не с 
комунофільськими та що досі 
не визначались особливою не
прихильністю до З Д А . Ці ча
сописи об'єднались у спільній 
акції проти затвердження бра
з и л ь с ь к и м конгресом доку
менту, що його був підписав 
ще 15 березня мі ні стер закор
донних справ. Часописи під
креслюють, що затвердження 
цього договору змусить дер
жаву піддати устійнення цін 
на стратегічні матеріали за
кордонним чинникам, що мо
ж е відбитись небажано на 
економічному житті країни. 
Це твердження не відповідає 

своєму листі, президент під
креслив, щ о поневолена кому
ністами Чехія не залишилась 
осамітненою в добу, коли 
вільні нації вкладають вели
чезні зусилля для побудови 
СПІЛЬНОГО фрОНТу ПРОЩ С08СТ-
ського наласннцтва. Справед
ливість і воля переможуть, 
ствердив у своєму зверненні 
президент, підкресливши що 
певність у цій-перемозі повин
на влити добрі сподівання у 
мешканців країни, що пере
буває ,,у темряві ночі кому
ністичного рабства, яке при
несло знівечення волі, горо-

Посмертна Згадка 
ОЛЕКСА НИКОН, член 204 від

ділу УНСоюзу в Ню Иорку, 
помер дня 25-го жовтня в 68. 
році життя. Покійний родився 
в селі Холопі, повіт Радів, У-
краіна. Полишив в смутку 
двох сипів, Деня 1 Володими
ра на Україні. Похорон відбу
деться в середу, 29. жовтня, 
з погребового заведення Пет
ра Яреми до Української Ав
токефальної Правосл. Церкви 
св. Володимира на 14. пул. 
Проситься членів, котрі с 
вільні від праці, щоб взяли 
участь в похороні. — В. П. II. 

В. Гасій, секр. 

18. жовтня 1952 p., упокоївся в Возі, по короткій І 
кій недузі, в 43. році життя, наш Найдорожчий Брат І 
Шваґер 

бл. п. МИРОН КАЧАЛА 
,Галн-— лікар ветеринарії, хорунжий 18. Стріл. Дивізії 

чина", й учасник боїв під Бродами. 
Похорон відбувся в Драйдеи у Канаді, дня 26, 10. 1962 

р. — Хай чужа, земля буде Йому легкою! 
Панахида за спокій душі бл. п. МИРОНА КАЧАЛИ. 

відбудеться 2. листопада (неділя) в год. 12:40 по полудні 
в Храмі Св. Юра на 7 вул., в Ню Иорку, на яку запрошу
ють Рідних, Друзів І Знайомих 

прибиті горем: сестра — ОЛЕНА І шваґер — ЯРОСЛАВ 
ДАНИЛНШИНИ. 

УВАГА! УВАГА! 
Вже вийшли з друку Різдвяні поздо
ровлення у видавництві „Свобода" 
Хочете зробити приємність своїм близьким І 

знайомим — замовляйте негайно!! 
© Це найкращі картки, що виходили до цього часу. 

Зроблені вони на американський взірець спеціально 
для нас артистом-художником П. Холодним. 

• До багато барвних малюнків додано в кожній карт
ці на 4 та 5 сторінці відповідну колядку та сердеч
не поздоровлення. 

© Кожна серія карток складається з 8 різних по
здоровлень, кожне в окремій коперті. 

Ціна одної картки з копертою $0.10. 
Для книгарень 1 кольпортерів великя знижка. 

СППІІТТЬ ЗАМОВЛЯТИ! 
Замовлення надсилайте на адресу: 

"S V О В О D А" 
Р. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 

або на адресу: 
О. T Y S C H E N K O , 

164 East 127th Street, New York 35, N. Y. 

ДР. M. МАИЗЕШ. 
107 E. 17th SU NEW YORK CITY 

коло 4-ої Жнете I Union So. 
Лікар si старого краю, говорить 
по украінськи, багато років ус
пішно лікує гострі й застарілі 
недуги мужчин і жінок — не
дуги вирок і сечового міхура, 
ніг та загальне ослаблення. Лі
чення застрихамп пені ціліші та 
Інших лікарств. Аналіаа крони, 
сечі і інших, виділень. Аналізе 
кровн для супружнх дозволів. 

Години: Щодня 10—1, 4—7; 
в неділю 11—1. 

ЕГЗАМ1НАЦІЯ $3,— 

Dr. Med. R. T Y L B O R 
404 E. 9th S t (коло 1. Ев.) NYC 

TeL. GRamercy 5-3993 
Внутрішні недуги Flouroscopy 
X-Ray, Electrocardiograph, Ana
lysts. Переводимо аналізу кровн 

для супружнх дозволів. 
Офісові години: щодня 1-S 1 6-8 
попол. В неділі від 10-2 пололи 

Dr. S. 0 H E . R N O F F 
223—2nd Ave. (cor. 14 S t ) NYC 

TeL GRamercy 7-7697 
Острі Й довгочасні недуги чоло
віків і жінок. Шкірні. X-Ray. 
Роздуття Жид лікусмо без опе
рації. Переводимо аналізу кро
вн для супружнх дозволів. 
Офісові години: Щодня від 10 

рано до 8:46 ввечорі. 
Наділи від 11. до 1. по полуди! 

Dr. VYT^UTAS AVTZONIS 
Спеціаліст недуг, очей, ушей, 

носа та горла. 
ЗО Е. 60th- 6 t New York City 

Murray Hill 8-8677 
За попереднім злогошенням — 

у вівторок, четвер 1 суботу, 
»5-в год. 

12 Shore Lane, Bay Shore, L I. 
Bay Shore 3710 

За попереднім зголошеиням — 
в понеділок," середу і п'ятницю 
увесь день. У суботу — лише 

перед Полуднем. 

НЕДУГИ НІГ 
ВЩИПНИ — відкриті виразки 
запалення.- k u — ревматизм, 
артретнзаит* екзема — ішіас, 

Лікування' без операцій. 
Години прийнять: Понеділок 
І четвер від "1- до 8 по полуди! 
Вівторок І й/ятикця від 1 до в 
по пол. Середа від Я до в во 
пол. Суботи від 11 перед пол-, 
до І во пол,- — У неділі 1 свя
та зачинено. ' 

L. A. BEHLA, M.D. 
320 W. 86th S t , New York Qtj 

Rhone; EJStHcott 2-9178 

ОКУЛЛОТ 

воша ХВОРОБИ ОЧЕЙ 
лікує спеціаліст — окуліст 
Д-р ОСИП ЖАБНЕР 

Години прийнять: 
середа, субота 10-12 рано 
понеділок,- середа, п'ятниця 

б:СО — 8:00 ввечорі. 
35 East 7th S t , New York СИу 

TeL: OR. 4 8 0 3 8 

3. БЕРЕ30ВСК! 
УКР. ПОГРКВННВ 

УПРАВИТЕЛЬ 
BERRY FUNERAL HOME, 

525 East 6th Street, 
New York 9. N. Y. 

Phone ALfoaqtBO 4-5746 
Дві вені а 

Першорядна обслуга в yetx 
•охоронах без різниці маєт

кового стану. 

ІВАН БРОЩАК, ноїтр. 

Т А Р З А Н , ч. 2942. Втеча для двох. 

ІВАН БУНЬКО 
УКР. П О Г Р Е Б Е Ш 

Зараджує погребами 

гм—ЧИ 
Обслуга чесна І 

JOHN- BUNKO 
Licensed Undertake? 

& Embahuef 
437 EA8T'5th STREET 

New Y o * City 
Olgnifled ftweraje as tow • 

4150. 
Te l : qRamercj 7-7Wt 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕВНИК 

похороканн 
В BRONX.-BROOKLYN, NEW 

YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована темпера
тура. МоДерна * * " " т д 


